
 

 

 
Pasen-Doe-Wandeling / PaasChallenge 

 
Startpunt & starttijd 
De route start bij de hoofdingang van de Immanuelkerk.  
Je start op je eigen tijd, van 31 maart tot 5 april 
 
Groepje van twee / gezinnen 
Je loopt de Paas-wandeling met mensen uit je eigen huishouden, of met een tweetal.  
 
Duur 
De PaasChallenge & Pasen-Doe-wandeling duurt ongeveer 1 a 1,5 uur. 
 
Coronaproof 
Zorg dat je op veilige afstand van elkaar en anderen blijft. Raak zo weinig mogelijk aan.  
 
Meenemen *  smartphone met een volle batterij en een internet abonnement. 

● op smartphone: QR Scanner app (bij een Iphone werkt dit via de camera) 
● hamer + 10 spijkers (voor de Paas Challenge) 
● vork 
● een pen of potlood 

 
Er zijn 2 versies, die je tegelijk en apart kunt doen: 
 
- De Pasen-Doe-Wandeling  
 voor gezinnen met kinderen tot en met 10 jaar  
 en tweetallen die van een thematische wandeling 
 houden en een goed gesprek onderweg. 
 
Hiernaast zie je de 1e QR-code met opdrachtje.  
Route: En ook hoe de route verder gaat. 
 



 

           Veel plezier! 
 
- de PaasChallenge 2021  
  Voor tieners, jongeren en mensen die van spellen  
  als  Escaperoom houden 
 
Dit spel neemt je naar de stad Jeruzalem in Jezus’ tijd.  
 
routeblad 
Het startpunt is locatie ‘L’ op het routeblad,  
dat hiernaast hangt. Maak hier een foto van met je smartphone.  
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. 
 
 
uitleg Paas-Challenge - vervolg 
 
Kies een karakter: Je kiest in het begin van het spel één van de vier karakters:  
 

● Claudia: een powervrouw die haar tijd ver vooruit is.  
● Juda: iemand die leeft voor liefde. 
● Jozef: een spirituele leider. 
● Jozua: een echte vrijheidsstrijder. 

 
Je mag als vrouw ook voor een mannelijk karakter kiezen en andersom.  
Alle vier de karakters waren tijdgenoten van Jezus.  
Je kunt als duo/gezin hetzelfde karakter kiezen maar je kunt ook ieder verschillende karakters kiezen.  
 
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 kiest.  

 
Deze QR-codes hiernaast zijn een voorbeeld (deze 
voorbeelden werken niet!)  
 
Tijdens het spel scan je steeds de QR-code met het 
symbool van jouw keuze!!!  
 
Als je deze QR-code scant krijg je een audio-
bericht te horen. Scroll na het beluisteren van het 
audiobericht verder naar beneden om geen 
opdrachten, tekst en aanwijzingen te missen! 
 

Keuzes en scoreblad 
In het spel maak je keuzes voor jouw karakter, dat geeft een score. Deze score vul je in op 
het scoreblad. Dit scoreblad ligt voor je klaar bij het startpunt om mee te nemen.  
Elk karakter heeft een eigen symbool om de score bij te houden. 
 



 

Puzzels 
Op enkele locaties speel je een puzzel. Los deze puzzels op en geef je antwoord op je 
smartphone in het aangegeven vakje. 
 
Doe-opdrachten 
Op enkele locaties zijn er doe-opdrachten. Voer deze uit om zhet paasverhaal echt mee te 
maken. 
 
Negen locaties & einde spel 
De PaasChallenge kent negen locaties. Bij de laatste locatie krijg je een klein cadeautje met 
een bijbehorende opdracht. 
 
#paaschallenge 
Deel natuurlijk je foto’s van de paaschallenge op je eigen social media! Gebruik hiervoor de 
hashtag #paaschallenge 
    veel plezier bij de PaasChallenge 2021! 


