100 SARAN BAGAIMANA CARA ANDA BISA TERLIBAT JANGKAUAN KELUAR
Kami mendorong agar Anda dan gereja Anda untuk meminta kepada Allah dalam doa tentang bagaimana Anda dapat menjangkau keluar setelah Sepuluh Hari Berdoa. 
Pilihlah satu dari beberapa aktivitas, pilihlah satu hari, dan jadilah tangan dan kaki Kristus. 
Kami telah menyediakan sebuah daftar berbagai cara bagi Anda untuk membantu orang lain. Pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan orang yang akan Anda layani. Kami juga mempersilakan untuk melakukan hal-hal yang tidak tercantum dalam daftar ini.
1.Memasak makan untuk tetangga atau rekan kerja yang sedang sakit
2. Membantu tetanggamu mencuci mobilnya.
3. Mengajak tetangga atau rekan kerja Anda ke pertemuan sosial
4. Menyambut warga baru dilingkungan sekitar anda.
5. Mengapresiasi/memberikan pujian kepada petuga atas pekerjaan yang baik yang mereka lakukan. 
6. Alih-alih bergosip tentang diri seseorang, katakan sesuatu yang bagus mengenai dirinya.
7. Bila seseorang sedang mengalami patah semangat, tuliskan sebuah kartu atau pesan teks kepada mereka.?
8. Memberikan makanan kepada tunawisma atau gelandangan.
9. Berterimakasih kepada petugas kebersihan atas pekejaan yang baik yang mereka lakukan.
10. Menyumbangkan pakaian yang layak pakai.
11. Membantu mencuci pakaian teman / tetangga atau rekan kerja yang baru saja melahirkan.
12. Membantu/menolong orang buta.
13. Saat bepergian, jika kita melihat seseorang sedang berjuang dengan bawaan mereka yang berat, tawarkan bantuan untuk meringankan bebanya.
14. Membuka pintu rumah kita untuk seseorang.
15. Mengunjungi orang –orang yang sudah tua.
16. Tawarkan untuk memotong rumput atau membersihkan pekarangan rumah orang yang sudah tua.
17. Tawarkan tumpangan kepada tetangga untuk membawa barang belanjaan mereka.
18. Memanggang atau membuat roti/kue dan bagikan kepada tetangga anda.
19. Bantu seseorang membawa belanjaan mereka.
20. Kirimkan Email atau tuliskan sesuatu kepada seseorang yang telah membuat perbedaan dalam hidupmu?
21. Berkunjung ke penjara.
22. Ketika sedang mengendara, berikan ruang/jalur anda kepada pengendara yang ingin pindah jalur.
23. Memberikan senyuman pada orang lain, karena mungkin saja mereka membutuhkan itu sebagai dorongan /motivasi.
24. Jika anda melihat seseorang duduk sendirian di gereja atau dalam pertemuan sosial, pastikan anda bisa duduk bersama dengan mereka.
25. Bantu tetangga Anda membersihkan daun atau selokan dipekarangan mereka.
26. Mengingat ulang tahun tetangga / atau rekan kerja dan memberikan ucapan/doa/kartu/hadiah dll.
27. Tawarkan tempat duduk Anda di bus ke orang tua atau orang cacat, atau orang tua yang membawa anak kecil.
28. Tawarkan untuk memperhatikan rumah tetangga Anda ketika mereka sedang pergi.
29. Bantu tetangga / rekan kerja/orang lain ketika mobil mereka sedang mogok.
30. Membantu proyek/pekerjaan RT di lingkungan anda.
31. Bantu ibu dengan kereta dorong bayi.
32. Menjadi saudara kepada orang lain.
33. Memberikan antrian anda kepada orang lain yang mungkin sedang terburu-buru.
34. Jika Anda berada dalam sebuah kelompok, cobalah untuk membuat setiap orang menjadi bagian dari percakapan.
35. Membawa suvenir dari perjalanan ke tetangga Anda.
36. Bawa makanan ringan yang sehat untuk rekan kerja Anda.
37. Memberikan pujian kepada orang tua dimana anak-anak mereka berperilaku baik.
38. Menawarkan bantuan untuk menemani orang sakit atau cacat tubuh, sementara keluarga mereka sedang pergi menjalankan tugas.
39. Turut berpastisipasi di dalam proyek lingkungan disekitar rumah.
40. Datang memperkenalkan diri kepada tetangga baru dan membawa mereka makanan.
41. Tawarkan untuk mengantar atau menjemput rekan kerja atau tetangga ke atau dari bandara/terminal atau pasar/Rumah sakit, dll.
42. Memberikan bantuan secara rutin kepada fakir miskin dan anak terlantar.
43. Beli beberapa makanan tambahan /bahan makanan dan donasikan kepada keluarga yang membutuhkan.?
44. Memungut sampat dijalan dan membuangnya ditempat sampah. 
45. Ingatlah untuk memberi tip.
46. Menyumbang kacamata lama anda kepada orang lain.
47. Memberikan pelajaran alkitab kepada orang lain.
48. Mendonorkan darah kepada orang yang membutuhkan atau PMI.
49. Saat melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, ingatlah untuk berterima kasih kepada orang tuamu untuk semua yang telah mereka lakukan terhadap anda.
50. Menghubungi saudaramu perempuan atau laki-laki.
51. Mengunjungi oang yang berduka cita dan memberikan kartu serta dorongan untuk mereka.
52. Mengunjungi orang-orang tua di panti jompo.
53. Memberikan dorongan penghiburan terhadap seseorang yang kehilangan orang yang mereka cintai.
54. Kirimi bunga kepada seseorang dan beritahu mereka bahwa mereka sangat spesial.
55. Tulis surat kepada seseorang dan kirimkan kepada mereka.
56. Berikan uang "makanan" kepada seorang pelajar kost.
57. Membantu seseorang untuk menurunkan berat badan mereka.
58. Berbagi pakaian dengan yang membutuhkan.
59. Sumbang laptop lama Anda atau barang elektronik lainnya kepada yang membutuhkan.
60. Meminjamkan mobil kepada yang memerlukan.
61. Menjadi sukarelawan untuk Pelayanan kesehatan di masyarakat atau gereja anda.
62. Menawarkan untuk mengembalikan keranjang belanja.
63. Menawarkan seseorang untuk memeriksa tekanan darah mereka.
64. Berkotbah dalam sebuat seri penginjilan.
65. Hubungi tetangga Anda dan tanyakan apa yang mereka sedang kerjakan dan tawarkan bantuan.
66. Mencari seseorang ditempat kerja anda orang yang belum pernah anda ajak berkomunikasi dan berbicaralah dengan mereka.
67. Kembangkan kebiasaan memuji orang.
68. Berikan seseorang sebuah buku yang menurut anda mereka akan sukai.
69. Jika seseorang menangis, beri mereka tisu.
70. Bantu seseorang membawa tas belanjaan berat mereka.
71. Membagikan traktat kepada orang lain.
72. Menawarkan kepada seseorang yang hidup sendirian untuk membawa mereka dokter atau kerumah sakit.
73. Jika Anda tergoda untuk membuat sebuah komentar “yang tidak bagus,” gigit lidahmu dan katakan sesuatu yang baik saja.
74. Tunjukkan apresiasi kepada seseorang yang telah melakukan sesuatu yang baik kepada anda.
75. Mengundang seseorang untuk menerima Yesus.
76. Memberikan pelatihan memasak.
77. Menjadi sukarelawan dalam sebuah proyek kesehatan.
78. Membuat projek membagikan 28 literatur/buku. Minggu pertama berikan 1 buku, minggu kedua berikan 2 buku, minggu ketika berikan 3 buku, demikian seterusnya hingga anda telah memberikan 28 buku. Program ini bisa anda revisi sesuai dengan ketersediaan buku anda.
79. Terlibat dalam kampanye hari anti kekerasan kepada perempuan dan anak.
80. Bantu orang yang cacat.
81. Memberikan pelatihan musik gratis.
82. Membantu seseorang berkebun.
83. Membantu memberikan makanan atau yang lain kepada seseorang yang kehilangan orang yang mereka kasihi.
84. Kunjungi orang-orang di rumah sakit untuk berdoa dan mendorong mereka untuk dengan berbagai cara.
85. Membantu membacakan buku kepada orang tua yang penglihatannya sudah kabur.
86. Mengunjungi anak-anak dirumah mereka dan menawakan bantuan menjaga mereka.
87. Tuliskan surat atau kartu dorongan untuk a prajurit yang bertugas jauh dari rumah mereka.
88. Mulailah kelompok menjahit / merajut / membuat baju untuk yang membutuhkan.
89. Baca Alkitab untuk seseorang yang tidak dapat melihat atau membaca.
90. Menjadi tuan rumah menjamu acara orang muda dirumah anda.
91. Menawarkan minuman gratis di tempat-tempat olahraga atau di car free day.
92. Menjadi sukarelawan untuk orang-orang yang mengalami kekerasan.
93. Menyumbangkan beberapa buku untuk anak-anak dipanti asuhan atau ditempat penampungan.
94. Menawarkan tumpangan kepada orang yang memerlukan yang ingin pergi kegereja, kepasar atau kedokter.
95. Mengunjungi panti asuhan atau panti jompo.
96. Mengunjungi Lansia dirumah mereka dengan anak-anak gereja dan membuat program untuk mereka.
97. Memulai mengumpulkan pakaian di gereja dan memberikan kepada yang memerlukannya.
98. Membuat waktu untuk yang menyenangkan dengan anak berkebutuhan khusus dengan keluarga mereka.
99. Membuat hari bersih-bersih dengan komunitas anda.
100. Terus tambahkan daftar diatas karena ini tidak terbatas dan lakukanlah proyek pilihanmu sendiri.

