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Een nieuw begin voor jongeren in 
Nederlandse kerken
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap 

van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend 

nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-

achtige elementen kruipen jongeren een nacht 

lang in het paasverhaal. Ze doen verschillende 

opdrachten en krijgen te maken met emoties 

als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid 

en troost. De ontknoping vindt plaats op 

paasmorgen. De eerst editie was een groot 

succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 

150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee!

“De PaasChallenge start met een video: ‘Jullie worden 

achtervolgd door de politie, zoek de juiste coördinaten 

en ga naar de volgende locatie!’ Vanaf nu kruipen 

we voor één nacht in de huid van Judas, Petrus of 

Johannes. We zijn de hele nacht in de weer. Bijna 

aan het einde van de nacht gaan we op zoek naar een 

schat. Maar dan komt het laatste filmpje: ‘Jongens, het is 

over, Jezus is dood, het is allemaal zinloos!’ Wat een domper. 

Maar dan ontvangen we een nieuw bericht: ‘Het is niet afgelopen, met Jezus’ 

dood was het nog niet klaar. Jezus stond op, dit is een nieuw begin!’ “ deelnemer 
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“De PaasChallenge start met een video: ‘Jullie worden 

Johannes. We zijn de hele nacht in de weer. Bijna 

aan het einde van de nacht gaan we op zoek naar een 

schat. Maar dan komt het laatste filmpje: ‘Jongens, het is 

over, Jezus is dood, het is allemaal zinloos!’ Wat een domper. 

Dankzij uw steun ervaren jongeren op verrassende wijze het Paasverhaal. 

In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. We delen Jezus’ liefde 

met mensen, dichtbij en ver weg, en helpen om een nieuw begin te maken. Kijk voor meer 

informatie over onze projecten op www.kerkinactie.nl/40dagentijd. 

Geef voor 
gezond eten!

Collecte Werelddiaconaat

7 februari 2016

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen 

wij delen van wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen 

hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie voert het 

werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland, tien oecumenische

georiënteerde kerken en organisaties en namens een groeiend aantal 

particuliere donateurs.

Samen zijn we Kerk in ActieGeef voor het Werelddiaconale 
werk van Kerk in Actie!
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Kerk in Actie steunt het werk van Trukajaya in 2016 met  30.000 euro.

Voor € 35,- krijgt een gezin een training om lokale producten te 

gebruiken. En voor € 830,- kan er een biogasinstallatie worden 

gebouwd.

Helpt u mee?

Uw gift is welkom

 via de collectezak

  of op NL89ABNA 0457 457 457  

t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte Werelddiaconaat 

Alvast heel hartelijk dank!

Dankzij uw gift kan Kerk in Actie Trukajaya op Java en wereldwijd andere 

diaconale projecten steunen.


