


 
 

 

 
 
 
 

 

Wandelroute 2e paasdag 
Op 2e Paasdag kun jij/kunt u bijgevoegde wandelroute lopen als verwerking van de dienst. Deze 
wandelroute is geschikt voor kinderen, tieners en volwassenen, in samenstelling van gezin, stel 
of vrienden.  
 
Hoe het werkt 

• Er zijn 2 routes beschikbaar: 
o Een route van 3 km: goed begaanbare wegen, dus ook geschikt voor jonge 

gezinnen (met wandelwagens) of als je wat minder goed ter been bent. 
o Een route van 7-9 km: voor als je wel van een beetje uitdaging houdt (gedeelte 

van het klompenpad). Hierbij is een stukje af te snijden – op dat stukje hangen 
geen woorden van onderstaande opdracht. 

• Je kiest zelf welke route je op welk moment van de dag wilt lopen. Je kiest ook zelf waar 
je begint en eindigt. Je hoeft je niet op te geven. Begin/eindig niet bij de Grote Kerk! 

• Beide routes komen langs de Grote kerk. Bij droog weer is daar tussen 11.30-16.45 uur 
gratis koffie/thee en is er voor 2 euro een broodje hamburger te koop tbv Willem en 
Mee Haye.  

• De korte route komt langs het Feithenhof. De lange route komt langs de Voord. Leuk om 
even naar de bewoners te zwaaien .  

• Op de route ontdek je woorden: deze vormen samen een bijbelvers. Zie onder. 
• Op de route ontdek je creatieve uitingen van gemeenteleden over het onderwerp (wat 

is) Pasen (voor jou)? Om te bewonderen en te overdenken. 
• Op de route ontdek je daarnaast 3x een opdracht om (samen) te doen.  

 
Coronamaatregelen 
We houden ons bij deze wandelroute aan de coronamaatregelen en willen daarom benadrukken 
dat het géén evenement is! Ga niet in grote groepen wandelen of op het kerkplein met te veel 
mensen bij elkaar staan. Houd 1,5 meter afstand. Uiteraard is het wel leuk als we elkaar tegen 
komen en een praatje met elkaar kunnen maken .  
  

 Willem en mee Haye 
 
Graag willen we deze dag als gemeente een 
steentje bijdragen aan het werk van Willem en 
Mee Haye.  
Dit kun je op twee manieren doen: 

• Door het kopen van een heerlijk 
broodje hamburger op het kerkplein. 
(tussen 11.30-16.45 uur op het 
kerkplein bij de Grote Kerk) 

• Door het overmaken van je gift naar 
NL74ABNA0599191120 ovv 
Wandelroute. 



 
 

samen op Weg ná 
pasen! 

Hervormde Gemeente Elburg 
                                                           

ontcijfer de rebus 
Ergens onderweg vind je een rebus… kun jij deze oplossen? Schrijf je antwoord hier op: 
 

 

 

Zoek Het bijbelvers 
Op de route kom je woorden tegen. Schrijf deze op en maak er aan het einde van de route een zin van. Kun 
jij het bijbelvers ontdekken?  
Let op: bij de lange route is het complete bijbelvers gebruikt, bij de korte route vind je minder worden (je 
gebruikt dan alleen de donkergrijze vakjes hieronder).  
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