
Nieuwsbrief Damsterboord: kerstwandeling 
 
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden 
 
De komende dagen zult u een aantal nieuwsbrieven ontvangen.  
In één van de volgende zullen we ingaan op hoe we verder gaan met de kerkdiensten. 
Maar eerst dit. 
 
QR-kerstwandeling in de wijk Lewenborg: van 18 december tot 3 januari - helemaal 
coronaproof. 
 
Het pioniersteam van Overstag heeft een kerstwandeling uitgezet in Lewenborg. Loop hem 
met een gast, met je gezin of je huisgenoten.  
De wandeling kun je de hele kerstvakantie doen op het moment dat jou het beste uitkomt, 
helemaal coronaproof. 
 
Ga je mee op ‘QeRstwandeling’? 
Maak met je ouders, opa en oma, broer of zusje deze kerstwandeling door de wijk.  
Van 18 december tot 3 januari hangen op verschillende plekken in de wijk QR-codes voor de 
ramen. Bij iedere QR-code krijg je een filmpje te zien uit een eigentijdse variant van het 
kerstverhaal. Aan het eind van ieder filmpje krijgen jullie een opdracht of vraag om tijdens de 
wandeling te bespreken.  
Op de plattegrond hieronder kun je zien hoe je de wandeling moet lopen. Bij elke locatie 
hangt ook de route met het adres van de volgende locatie. 
De start is bij de Emmaüskerk, daarna wijst het zich vanzelf. 
 
 
Optie:  
Aan het eind van ieder filmpje kun je een leuke opdracht doen. De kinderen kunnen een 
knapzak meenemen. Het is natuurlijk het leukste als je deze zelf maakt. Op internet zijn 
genoeg voorbeelden te vinden hoe je dat doet met een stok en een theedoek.  
 
Daarnaast heb je voor elke deelnemer de volgende dingen nodig in de knapzak: 
● een elektrisch waxinelichtje of zaklantaarn 
● wegwerpbekers 
● een stuk fruit (appel, mandarijn) 
● een beschuit met muisjes, geboortekoekje of een andere toepasselijke traktatie 
● een klein cadeautje 
 
 
Let op: 
- Doe de wandeling met je eigen huishouden.  
 Kinderen kunnen natuurlijk wel mee doen met bijvoorbeeld hun opa of oma.  
- Houd afstand als je andere huishoudens tegenkomt.  
- Kijk op de site van het RIVM voor alle huidige coronamaatregelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op de site – bij Overstag- staat alle informatie over de wandeling ook in pdf-formaat. 
 

 
 
 
Tot slot: 
Stuur een leuke foto van je wandeling plus je adres of alleen je adres naar info@overstag-
lewenborg.nl dan brengen wij jou een kerstboekje. De foto willen we gebruiken voor onze 
sociale mediakanalen, zodat we medewijkbewoners enthousiast kunnen maken voor de 
kerstwandeling. (Wil je dit niet geef dit dan even aan). 
 
Namens het kliederkerkteam van Overstag en de werkgroep pastoraat: een blij kerstfeest, 

onderweg of thuis! 

Jan Wilts  

 
Dit is de 108e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook 
op onze website. 
Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.  
Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan 
verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw.) 
 

 

 

https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2020/12/QeRstwandeling-2020.pdf

