
 
 

Speurtocht 
‘Op zoek naar het Paasverhaal’ 

 
Pasen wordt dit jaar wel heel anders gevierd dan u/je normaal gewend bent. 
We kunnen het niet samen in de kerk vieren, er is geen gezamenlijk paasontbijt 
of koffie drinken na de dienst en misschien ga je ook niet op bezoek bij familie…. 
Gelukkig kunnen we nog een heleboel dingen wél doen! We kunnen op zondag 
luisteren en/of kijken naar de kerkdienst en je kun ook thuis met elkaar Pasen 
vieren. Want de boodschap van Pasen blijft staan: Jezus is waarlijk opgestaan!  
 
Tijdens eerste en tweede Paasdag is er speciaal voor alle gemeenteleden een 
bijzondere speurtocht in onze stad te doen. Zo kun je samen met je (eigen) 
familie op zoek gaan naar het Paasverhaal. Hoe dat in z’n werk gaat, lees je 
hieronder. We hopen dat op deze manier jouw Paasfeest nóg bijzonderder 
wordt!   

 
Uitleg:   

• De speurtocht kun je maken vanaf eerste Paasdag 11.00 uur t/m tweede 
Paasdag 18.00 uur.  

• Op 20 plekken in onze stad zijn platen opgehangen die gaan over het 
Paasverhaal. Vanaf de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem tot en 
met de opstanding en de verschijning van Jezus aan Zijn discipelen.  

• Je kunt al wandelend of fietsend naar deze platen op zoek gaan.  

• Op het kaartje van onze stad vind je 20 groene stippen. Ongeveer op deze 
plek (in deze straat) moet je steeds zoeken. Neem het kaartje dus mee!  

• De platen hangen achter ramen van verschillende huizen. Bij elk huis één 
plaat. Let op: soms hangen de platen zelfs voor het bovenraam… 

• Bij elke plaat hangt ook een vraag of opdracht. Deze voer je samen of 
alleen uit. Als je een antwoord niet weet, mag je het opzoeken via je 
telefoon (internet). Dat kan eventueel ook thuis nog… Want het doel is: 
samen in gesprek en nadenken over Pasen… 

• Bij elke plaat staat een nummer. Dit nummer moet je goed noteren. 
Achter dit nummer schrijf je het antwoord van de vraag op.    

• Als je alle platen hebt gevonden én je alle nummers hebt én ook alle 
antwoorden die bij deze nummers horen, kun je een zin maken met 
letters uit deze antwoorden. 

• Vul hiervoor de letters in op de juiste plaats bij de oplossing!  



 
 

 
 
 
 

• Jouw oplossing kun je tot uiterlijk dinsdagochtend 6 april 10.00 uur 
mailen naar: dionne_maaijen@hotmail.com 

• Zet er duidelijk je naam, adres, aantal deelnemende kinderen en de 
oplossing in! Onder vermelding van: Paasspeurtocht.    

• Iedereen met een goede oplossing krijgt later een leuke verrassing in de 
brievenbus!   

• Stuur samen met de oplossing ook een leuke foto van jullie groepje/gezin 
mee, die je gemaakt hebt tijdens deze speurtocht. Hiermee geef je 
meteen toestemming om deze op de website van de kerk en in de Zin te 
zetten. Leuk voor de andere gemeenteleden om ook mee te genieten!  

 
Nodig:  

• Kaartje van de stad met kruisjes erop  

• Papier en pen (om nummer plaat en antwoord te noteren)  

• Mobiel en/of fototoestel  

 
Spelregels:   

• Wacht heel goed op elkaar! Zorg ten alle tijden dat het veilig is en 
bewaar 1,5 meter afstand. Als het te druk is bij een huis, wacht dan of 
zoek eerst de volgende plaat op.  

• De bewoners van het huis zijn allemaal van tevoren ingelicht en vinden 
het ook heel leuk dat je langskomt! Dus zijn ze thuis: zwaai zeker naar 
elkaar en/of maak een praatje op veilige afstand.  

• Ga niet met een grote groep op pad! Splits eventueel je gezin op.  

• Het klinkt vreemd… maar deel deze speurtocht NIET. Het is een activiteit 
van de hervormde gemeente Oudewater en bedoeld om te delen met 
gemeenteleden of leden van onze clubs/koor e.d.  

• Voor vragen kun je terecht bij Wim Slot, 0652761158 of Dionne de 
Bruijn, 0681528051  

• Maak heel veel plezier en deel het ‘goede verhaal van Pasen’ met elkaar!  

 
  



 
 

Speurtocht 
‘Op zoek naar het Paasverhaal’ 

 
Heb jij alle platen en antwoorden gevonden? Dan kun je gaan puzzelen! Vul 
hieronder de oplossing in. Welke zin komt er uit? Stuur deze, samen met je 
naam en adres én misschien wel een leuke foto, naar: 
dionne_maaijen@hotmail.com 
Onder vermelding van Paasspeurtocht.  
 
Plaat 1 – 9e letter zet je in vakje 2 
Plaat 2 – 4e letter zet je in vakje 11 
Plaat 3 – 2e letter zet je in vakje 3 
Plaat 4 – 4e letter zet je in vakje 5 
Plaat 5 – 5e letter zet je in vakje 4 
Plaat 6 – 1e letter zet je in vakje 13  
Plaat 7 – dit teken zet je in vakje 20  
Plaat 8 – 1e letter zet je in vakje 9  
plaat 9 – 2e letter zet je in vakje 6 
plaat 10 – 4e letter zet je in vakje 16  
plaat 11- 7e letter zet je in vakje 7  
plaat 12 – 14e letter zet je in vakje 8 
plaat 13 – 7e en 8e letter zet je in vakje 14  
plaat 14 – 1e letter zet je in vakje 15  
plaat 15 – 23e letter zet je in vakje 12  
plaat 16 – 6e letter zet je vakje 10 
plaat 17 – 3e letter zet je in vakje 17  
plaat 18 – 1e letter zet je in vakje 19  
plaat 19 – zet de letter van jouw antwoord in vakje 1 
plaat 20 – 9e letter zet je in vakje 18 

 
Oplossing 
 

 
 

         

    1          2         3          4         5           6          7         8          9         10 
 

 
 

         

    11        12      13         14       15        16        17       18      19         20 



 
 

 

Kaartje Oudewater 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


