WELKOM OP ONZE ‘CORONA-PROOF’ PAASWANDELING!

We zijn ongelooflijk blij dat jullie in deze paastijd
even tijd willen maken om op stap te gaan… mét Jezus!
Want dat maakt deze wandeling best wel uniek:
in deze Paastijd willen we even met jullie stilstaan
bij de laatste dagen in het leven van Jezus
én waarom die Jezus voor christenen zo belangrijk geworden is.
Wandelen hebben jullie de laatste maanden
waarschijnlijk méér dan genoeg gedaan,
maar ook in Jezus’ voetsporen?
We hebben voor jullie een mooie wandeling uitgestippeld,
Voor kinderwagens en rolstoelen is deze jammer genoeg
niet zo geschikt. Af en toe zijn er stopplaatsen voorzien.
Bij die haltes bekijk je een kort filmpje
of een opdracht op je smartphone.
Neem een 1 meterlang touw mee voor deze opdracht!
Hopelijk zijn jullie ‘batterijtjes’
én deze van je smartphone opgeladen!
Zorg voor stevige wandelschoenen
en geniet van deze boeiende wandeling
van 3.5 km
Nathan zet jullie mee op weg
vanuit Gestel…
Luister naar wat hij jullie te vertellen heeft!
rotf.lol/StartGestel
Start met je rug naar de kerk van Gestel
en ga rechts de Legrellestraat op.
Na ongeveer 100 meter ga je,
aan het elektriciteitshuisje weer rechts.
Wandel verder richting de Nete
tot aan de grote zitbank.
rotf.lol/LaatsteAvondmaal
Zet je en scan de QR-code.
Jezus neemt stilletjes aan afscheid van zijn beste vrienden
en eet nog voor de laatste keer samen met hen.
Jezus weet dat Hem een moeilijke periode te wachten staat
en is blij dat Hij nog één keer bij al zijn vrienden mag zijn.
Sta recht, ga rechts de dijk op
tot aan het houten bruggetje.
Tijd voor je volgende QR-code.
rotf.lol/haankraait

Jezus is in de steek gelaten door één van zijn beste vrienden en wordt gevangen genomen.
Je zou je voor minder alleen gelaten voelen…
Ga het bruggetje over en daal de dijk af . Volg het fietsweggetje tot op de Kruideniersstraat en ga rechtaf.
Steek de Itegemsesteenweg over en stilaan kom je in het bos terecht.
Ga steeds rechtdoor tot aan de Kruiskensbaan, ga linksaf richting Kruiskensberg.
Na ongeveer 100 meter steek je over en ga je het bos in.
Daar ga je meteen linksaf naar de kapel van Kruiskensberg.
Hier is het tijd om de volgde QR-codes te scannen.
Op Kruiskensberg:
We staan hier op de belangrijkste bedevaartsplaats van de streek.
Weten jullie wat een bedevaartsplaats is en waarom vele mensen elk jaar naar hier komen?
Ludo vertelt het jullie graag.
rotf.lol/Kruiskensberg
Jezus heeft niets fout gedaan en toch wordt Hij gedood.
Hij sterft op een kruis, zoals vele misdadigers in die tijd.
Een héél triestig verhaal… met gelukkig een ‘happy end’
rotf.lol/GoedeVrijdag

Zoals jullie kunnen zien, bevinden jullie je in een klein bos.
Hoog tijd om even te knutselen, niet!?
Jörgen geeft jullie graag een opdrachtje mee
Er wordt jullie gevraagd om een ‘speciale’ foto te trekken.
rotf.lol/OpdrachtJurgen
Als je deze foto doorstuurt naar info@pe-sint-salvator.be
komen jullie met deze foto in het krantje van de Pastorale eenheid
(parochieblad) én maken jullie kans op lekkere paaseitjes! Gewoon doen!
Rond de kapel – in het midden – staan er verschillende kleine kapelletjes,
met een houten bankje ervoor. Onder deze banken hebben wij 5 letters verstopt.
Met deze letters kunnen jullie een woord puzzelen.
Misschien moeten de mama’s of papa’s even helpen, want het is een Engels woord.
Of hebben jullie geen hulp nodig en zijn jullie slim genoeg?
Met het woord dat jullie in elkaar puzzelen
kan je volgende zin maken: ‘Jesus is …’.
rotf.lol/JesusIsDemo

Als je dit gevonden hebt, moet je zeker ook naar het volgende lied luisteren!

Jezus nodigt je uit om niet alleen deze boodschap uit te zingen, maar ook om deze door te vertellen
aan andere mensen. Tegelijk wenst Hij ons vrede toe, omdat er op veel plekken in de wereld mensen
nog teveel ruzie maken. Wil ook jij een beetje vrede brengen in de wereld?
In de kapel vind je (van zaterdag 3/4 t/m zon 11/4, tussen 14 en 16u) een brandende noveenkaars: dat is een dikke
kaars die vele dagen lang blijft branden. Die kaars is aangestoken met een vuurtje dat van Bethlehem –
waar Jezus geboren is – naar België is gebracht, door verschillende mensen. Wil jij ook met een kaarsje licht nemen
aan dit ‘Bethlehem-licht’ en zo een vredebrenger in jouw omgeving worden? Proficiat en bedankt daarvoor!
Zo kunnen we samen de paasvreugde uitstralen naar de rest van de wereld! Alleluia!
Groetjes en geniet ook van jullie tocht naar huis…

