Nieuwsbrief Damsterboord: PaasChallenge – Pasen
anders
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden,
Graag geef ik u als ontvangers van de nieuwsbrief het nieuws over de PaasChallenge door.
Deze uitdaging is de moeite waard voor kinderen en pubers, voor gezinnen en voor ieder die
op zoek naar de betekenis van Pasen.
Deze nieuwsbrief is ook de moeite waard voor wie niet bij onze kerkelijke gemeente
betrokken zijn. Stuur het gerust door aan iemand uit uw straat, aan kleinkinderen misschien,
of anderen.
PaasChallenge, dat is: Pasen op een verrassende manier! Coronaproof.
Welke keuze zou jij maken als je leeft voor liefde, recht, vrijheid of spiritualiteit?
Ontdek het zelf bij de Paaschallenge in Lewenborg! Stap in de schoenen van Juda, Jozef,
Claudia of Jozua en ontdek welke keuzes jij maakt in het Jeruzalem van 2000 jaar geleden.
Tijdens deze ontdekkingstocht voer je opdrachten uit die je weer naar een andere plek
brengen.
De Paaschallenge is zo een mooie mix van een Escape room en een QR-code speurtocht.
Met een smartphone met internet; een QR-scanner op de smartphone en een hamer en 10
spijkers, een pen en papier, kan iedereen meedoen vanaf maandag 29 maart tot en met
tweede Paasdag 5 april.
Op de website van Damsterboord staat de informatiefolder:
https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2021/03/PaasChallenge.pdf
En op de website van Overstag staat de complete uitleg: http://www.overstag-lewenborg.nl/
Je leest daar ook hoe de activiteit coronaproof kan worden gedaan.

namens de werkgroep pastoraat en het kliederkerkteam van Overstag
ds. Jan Wilts
Dit is de 115e 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.)

