
 
 

Speurtocht 
‘Op zoek naar het Paasverhaal’ 

 
Tijdens eerste en tweede Paasdag is er speciaal voor alle gemeenteleden een 
bijzondere speurtocht in ons dorp te doen. Zo kun je samen of op eigen houtje 
op zoek gaan naar het Paasverhaal. Hoe dat in z’n werk gaat, lees je hieronder. 
Al is de viering van Pasen misschien anders, de boodschap van Pasen blijft 
staan: Jezus is waarlijk opgestaan! 
                                             Uitleg:   

• De speurtocht kun je maken vanaf eerste Paasdag 12.00 uur t/m tweede 
Paasdag 18.00 uur.  

• Bij 20 huizen van gemeenteleden in ons dorp zijn platen opgehangen die 
gaan over het Paasverhaal. De platen kun je ook herkennen aan het HGJB 
logo. 

• Je krijgt een kaartje van ons dorp, hierop vind je 20 kruisjes. Ongeveer op 
deze plek (in deze straat) moet je steeds zoeken.  

• Bij elke plaat hangt ook een vraag of opdracht. Als je een antwoord niet 
weet, kun je het opzoeken in de Bijbel of op Internet (De extra tekst kan 
helpen). Dat kan eventueel ook thuis nog… Want het doel is: samen in 
gesprek en nadenken over Pasen… 

• Bij elke plaat staat een nummer. Dit nummer moet je goed noteren. 
Achter dit nummer schrijf je het antwoord van de vraag op.    

• Als je alle platen met nummers hebt gevonden én ook alle antwoorden 
die bij deze nummers horen, kun je een zin maken met letters uit deze 
antwoorden. 

• Vul hiervoor de letters in op de juiste plaats bij de oplossing!  
• Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: info@isyou.nl, vermeld 

hierbij je naam. Meld je je voor 26 maart aan, dan ontvang je nog een 
extraatje.  

• Op zaterdag 3 april kun je de speurtocht ophalen tussen 16.45u en 
17.45u bij de kerk, Oude Kerkstraat 19a. Ben je hiertoe niet in de 
gelegenheid, laat dit dan weten. 

• Zet ook een leuke foto van jou of jullie groepje die je gemaakt hebt 
tijdens deze speurtocht in de kerkapp in de groep ‘Paasspeurtocht’. Leuk 
voor de andere gemeenteleden om mee te genieten!  

• De oplossing van de speurtocht verschijnt later in de kerkapp en in de 
voetius. 



 
 

 
Nodig:  

• Kaartje van het dorp met kruisjes erop  
• Papier en pen (om nummer van de plaat en het antwoord te noteren)  
• Bijbel en/of mobiel 

 
Spelregels:   

• Zorg ten alle tijden dat het veilig is en bewaar 1,5 meter afstand. Als het 
te druk is bij een huis, wacht dan of zoek eerst de volgende plaat op, het 
hoeft niet op volgorde.  

• De platen zijn zo opgehangen dat je niet in tuinen hoeft te gaan staan. 
• De bewoners van het huis zijn allemaal van tevoren ingelicht. Dus zijn ze 

thuis: zwaai zeker naar elkaar en/of maak een praatje op veilige afstand.  
• Ga niet met een grote groep op pad! Splits eventueel je gezin op.  
• Maak heel veel plezier en deel het ‘goede verhaal van Pasen’ aan elkaar!  

 
Gezegende Paasdagen! 

 

De Wegwijzer 
 
 
 
 

 


