
Stel je voor dat je in een tijdmachine kan 

stappen, terug naar het jaar 30 van onze 

jaartelling... Opeens loop je door de straten 

van Jeruzalem op zoek naar geheime 

aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen 

en ga je het gesprek aan met virtuele 

gesprekspartners uit de tijd van Jezus.  

 

Welkom bij de PaasChallenge 2021! 

Het spel 

De PaasChallenge 2021 is een QR-codespel waarbij je een 'tegenstander' van Jezus bent. Je 
weet echter niet welke rol je hebt, dit moet je aan het einde van de tocht raden. De tocht gaat 
van locatie naar locatie. Overal kom je een QR-code tegen. Door het scannen van de code 
ontdek je de opdracht. Dit kan een filmpje zijn maar ook een tekst of audioboodschap. Op 
sommige locaties moet je een vraagstuk oplossen om verder te kunnen.  

Voor wie? 

De PaasChallenge 2021 is geschikt voor iedereen, alle leeftijden kunnen meedoen. (kinderen 
onder de 12 jaar onder begeleiding van een volwassene) Ook mensen van buiten de kerk zijn 
welkom. Het spel is voor iedereen goed te spelen zonder voorkennis.  

Coronaproof 

De PaasChallenge van 2021 is een coronaproof QR-codespel. Je speelt het in zelf 
samengestelde tweetallen of meerdere personen uit één huishouden Even weg van je 
beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier. Denk aan: 

• niet meer dan 2 mensen uit verschillende huishoudens bij elkaar; 
• geen groepsvorming; 
• denk aan de avondklok.  

(houd de corona maatregelen in de gaten voor de actualiteit van de regels) 

Wanneer 

Vanaf woensdag 31 maart tot en met zaterdag 3 april hangen de QR-codes op hun plaats. Bij 

de eerste locatie ontvang je de benodigde materialen. (eerste locatie krijg je te horen van de 

organisatie als antwoord op je aanmelding)  

Het spel duurt ongeveer 1½ uur (afhankelijk van je looptempo) 



Op zaterdag 3 april tussen 11 en 16 uur kom je aan het einde van de route  een bekend gezicht 

uit de kerk tegen en krijg je een paaspresentje.  

Opgeven 

In verband met de startlocatie, materialen en paaspresentjes op zaterdag, is het belangrijk dat 

je je opgeeft voor de PaasChallenge.  

Dit kan via: jeugd5huizen@gmail.com  

Geef door wie er gaan lopen en op welke dag en tijd je van plan bent te gaan.                                                

Voor vragen kun je ook mailen naar het mailadres. 

 

 

Alvast veel plezier! 

Omdat het een spel is voor iedereen, mag je deze mail doorsturen naar iedereen waarvan jij 

denkt dat die het leuk vindt mee te doen) 

 

 

Greetz van Nanda en Jeroen. 
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