
Jongeren 
doorleven 
het verhaal 
van Kerst

Collecteflyer-KerstChallenge2021_DEF.indd   1Collecteflyer-KerstChallenge2021_DEF.indd   1 04-10-2021   16:4604-10-2021   16:46



Geloof ontdekken 

Jantine de Vries-Postma, 

jeugdouderling in de Protes-

tantse gemeente Workum, deed 

met twee teams mee met de 

challenge en genoot van de 

gevarieerde opdrachten voor 

zowel doeners als denkers. 

“Veel tieners zijn helemaal niet 

gewend bijbelteksten op te 

zoeken, alleen daar steken ze al 

iets van op. Ik vind het mooi dat 

een christelijk thema zo in ver-

bondenheid wordt beleefd, de 

KerstChallenge is zoveel leuker 

dan alleen een viering!

Bijzonder was dat ze uitein-

delijk echt zélf voor een keuze 

kwamen te staan:  Reizen we 

terug naar Jeruzalem naar ko-

ning Herodes of gaan we voor 

Bethlehem, omdat we geloven 

dat we de ware Koning hebben 

gevonden? Door Herodes niet 

te vertellen waar het Konings-

kind is, konden Jozef en Maria 

met Jezus ontsnappen.”
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Het kerstverhaal spelen 
en beleven 
Welke afwegingen maakte de herbergier toen 

Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat 

ging er om in de herders toen ze de engelen 

hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen 

toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge 

- een spel van Jong Protestant, de jeugdwerk-

organisatie van de Protestantse Kerk - kruipen 

jongeren in de huid van de personages uit het 

kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging 

om het kerstverhaal op een nieuw manier te 

beleven. Jongeren doen opdrachten en lossen 

puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk pun-

ten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier 

elk jaar aan mee.

Steun het werk van Jong Protestant, zodat 

steeds meer jongeren de verhalen uit de Bijbel 

ontdekken.

protestantsekerk.nl/collecte
jongprotestant.nl/kerstchallenge

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL 52 ABNA 0414 141 415  
t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Collecte Kerstchallenge.
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