PAASCHALLENGE 2021

Welkom!
Leuk dat je meedoet met de PaasChallenge 2021- De weg door Jeruzalem
Dit spel is met name voor jongeren, maar ook erg leuk voor de jongere gezinnen en ouderen onder ons!!
Dit spel neemt je mee door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus. Je kiest in het begin van het spel voor
één van de karakters.

•
•
•
•

Claudia: een powervrouw die haar tijd ver vooruit is (de beker)
Juda: een man die leeft voor liefde (het hart)
Jozef: een spirituele leider (de handen)
Jozua: een echte vrijheidsstrijder (het zwaard)

Je kunt als vrouw ook voor een mannelijk karakter kiezen, of als man voor Claudia. Alle vier de karakters
waren tijdgenoten van Jezus. Laat je leiden door het verhaal. Je kunt als groep allemaal hetzelfde karakter
kiezen maar je kunt ook ieder verschillende karakters kiezen. Dat maakt voor het spelen van het spel niet
uit.

Duur
De PaasChallenge duurt ongeveer 1 à 1,5 uur. Vanaf zondag 28 maart t/m maandag 4 april kan de
Challenge gedaan worden.

Op eigen gelegenheid, coronaproof
In de coronatijd is het niet mogelijk een groot spel met z’n allen te spelen. We houden ons aan de regels
van de overheid. Je doet de PaasChallenge met je eigen huishouden. Vanaf palmzondag kun je de
Challenge rijden in je eigen auto en spelen. Iedereen kan zijn eigen moment kiezen (wel voor 21.00 uur)
Tweede paasdag (4 april) is de laatste mogelijkheid Mochten er toevallig anderen op hetzelfde moment
aanwezig zijn, zorg dan dat je op veilige afstand van andere groepjes blijft. Probeer objecten in het spel
niet (teveel) aan te raken. Er zullen desinfectiedoekjes bij elke doe-opdracht aanwezig zijn.

Meenemen
Neem de volgende zaken mee:
• smartphone
• op smartphone: QR Scanner app (bij een Iphone werkt dit via de camera)
• pen/potlood
• hamer
• 10 spijkers
• vork
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Startpunt
Het startpunt is locatie ‘L’ op het routeblad. Locatie L is het fietsenhok bij de Magnuskerk in
Bellingwolde. Je vindt daar een QR code en een plastic bak met voor ieder groepje een pakketje (met
routeblad, scoreblad, puzzelbladen etc)

QR codes en route
Tijdens het spel volg je QR codes en een routeblad. Dit routeblad hangt op de eerste locatie (fietsenhok
Magnuskerk) van het spel. Maak hier een foto van met je smartphone en neem het stapeltje met
routeblad/antwoordenblad/opdrachten uit de plastic bak.
Op het routeblad staan 26 locaties waarvan er maar negen echte spellocaties zijn. Via je smartphone krijg
je te horen naar welke letter je moet gaan. Deze locaties staan op het routeblad. Let op! Op het routeblad
staan veel ‘fake-adressen’. Alleen door de opdrachten te maken en de QR codes te scannen weet je waar
je naar toe moet.

Verhaal
Tijdens het spel volg je de verhaallijn van het door jou gekozen karakter. Scan altijd de kleur/het symbool
van het karakter dat je bij de start hebt gekozen. Je kunt binnen je groepje ook kiezen voor verschillende
karakters.. Als je deze QR code scant krijg je een audiobericht te horen. Scrol na het beluisteren van het
audiobericht verder door naar beneden om geen opdrachten, tekst en aanwijzingen te missen!

Keuzes & scoreblad
In het spel maak je keuzes voor het door jou gekozen karakter. Deze keuzes resulteren in een score. Deze
score vul je in op het scoreblad. Dit scoreblad ligt voor je klaar op locatie L, het startpunt. Elk karakter
heeft een eigen symbool om de score bij te houden.

Puzzels & doe-opdrachten
Op enkele locaties speel je een puzzel. Los deze puzzels op en geef je antwoord op je smartphone in het
aangegeven vakje. Op enkele locaties zijn er doe-opdrachten. Voer deze uit om zo het paasverhaal echt
mee te maken.

Negen locaties & einde spel
De PaasChallenge kent negen locaties. Bij de een-na-laatste locatie krijg je een klein cadeautje. Dit
cadeautje heb je nodig voor de opdracht bij de laatste locatie.

#paaschallenge
Deel natuurlijk je foto’s van de PaasChallenge op je eigen social media! Gebruik hiervoor de hashtag
#paaschallenge. Of stuur je foto’s naar de organisatie voor op de website van onze gemeentes.
maclaus@home.nl of 06 53663785(Marjan Claus) of naar scriba@pkn-bellingwolde.nl of 06 21 67 11 99
(Astrid Lüürssen)

Veel plezier met de PaasChallenge 2021!
Protestantse gemeente Bellingwolde Blijham Vriescheloo Wedde
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