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Aan de slag 
met de wake
Denk je aan The Passion, dan denk je al snel aan het grote witte kruis. 
In de periode voorafgaand aan The Passion gaan 12 kleine replica’s 
(ongeveer 2x4 meter) van deze kruisen het land door, langs allerlei 
kerken, als onderdeel van The Passion 40daagse.

Als symbool van The Passion is het kruis een bekend fenomeen en een inspirerend beeld 
waar gemeenten aandacht mee kunnen vragen voor zowel de Veertigdagentijd en Pasen, 
als voor het concert dat zij organiseren. 

Jullie gemeente organiseert een van de concerten in deze 40daagse en ontvangt bij dit 
concert ook een van de kruisen. Rondom het kruis kun je een paaswake organiseren: 
een moment waarin je op verschillende manieren met aandacht stil staat bij Pasen en het 
thema Uit liefde voor jou. Steek bijvoorbeeld een lichtje aan, stuur een kaartje, deel soep 
uit in Passionbekers met vragen rond het thema of deel kaartjes waarmee je met elkaar 
in gesprek kunt, bijvoorbeeld als schoolklas of club. En gebruik de het kruis natuurlijk ook 
om met elkaar te vieren en stil te worden. 

In deze handleiding lees je eerst hoe je de verschillende onderdelen organiseert en 
wat je daarbij nodig hebt. Daarnaast vind je tips hoe je het concert en de de paaswake 
breed onder de aandacht brengt, hoe je het kruis naar de volgende gemeente brengt en 
natuurlijk hoe je het kruis in elkaar zet.

Let op: Naast deze handleiding vind je op protestantsekerk.nl/passion40daagse een 
instructiefilmpje hoe je het kruis eenvoudig opzet. Bekijk dit filmpje voordat je het kruis in 
elkaar zet.

We wensen je een mooie paaswake!

Inleiding

Hoe geef je de wake vorm? 

Welke materialen heb je nodig?

PR voor de wakes

Hoe komt het kruis van A naar B?

Hoe zet je het kruis op?

Inhoud
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Zet het kruis neer 
Het kruis neemt een centrale plek in tijdens de paaswake. Zet het kruis op een zichtbare 
plek op het plein van je kerk. Of denk aan het plein in het centrum van je dorp of stad.  
Kijk wel of daarvoor een vergunning nodig is. Zet de bus waarin je het kruis hebt 
gekregen er op een zichtbare plek bij en hang ook de twee Passionspandoeken op.  
Zo wordt voor iedereen duidelijk dat er bij jullie kerk of in het centrum iets gaande is  
waar mensen welkom zijn. 
In het instructiefilmpje op protestantsekerk.nl/passion40daagse zie je precies hoe je het 
kruis opbouwt. Zet rond het kruis de tafels voor de wakeonderdelen, waar je hieronder 
meer over leest. De basis voor jullie wake staat!

Materialen die je hierbij nodig hebt:
• Kruis
• Elektriciteit 
• Tafels + eventuele aankleding
• Spandoeken + touw om op te hangen

Steek een lichtje aan
Maak van het Passionkruis een plek waar mensen naartoe kunnen om even stil te  
zijn of om een lichtje aan te steken, voor zichzelf of voor iemand aan wie ze denken.  
Zet waxinelichtjes bij het kruis, bijvoorbeeld in een mooie schaal op een tafel in de 

buurt van het kruis. Denk ruim en zorg dat je er voldoende hebt. Zet er glazen potjes bij 
waar mensen hun lichtje in kunnen zetten en zorg voor lucifers. Begin ruim van tevoren 
met inzamelen van de potjes! Zet op de tafel de uitleg op A3 die je in het pakket vindt. 
Gebruik beide exemplaren en steek ze in de A3-houder, zodat je aan beide kanten kunt 
lezen wat je kunt doen. Op het A3 staat hoe mensen een kaarsje kunnen plaatsen bij het 
kruis. Let op dat mensen geen kaarsen op het kruis plaatsen. Zo voorkom je dat het kruis 
beschadigt.

Materialen die je hierbij nodig hebt:
• Waxinelichtjes + schaal om ze in te leggen
• Lucifers/vuur
• Potjes om de waxinelichtjes in te zetten
• 2 x A3 met uitleg kaarsen
• A3-standaard

Stuur een kaartje 
Het thema van The Passion 2023 is Uit liefde voor jou. Dit is een thema waar meerdere 
boodschappen in zitten. In het licht van Pasen drukt het thema allereerst de liefde van 
God voor mensen uit met het sterven en opstaan van Jezus. In zijn spoor delen we liefde 
en zijn er mensen aan wie bezoekers zullen denken als ze de zin Uit liefde voor jou horen. 
Bij het pakket van de wake zitten kaartjes waarmee je aan iemand kunt laten weten wat je 
uit liefde voor hem of haar doet.
Leg op een tafel bij het kruis de kaartjes neer waar mensen hun boodschap voor iemand 
op kunnen schrijven. Leg er de pennen bij. Zet er ook een schaal bij waar kaartjes in 
kunnen. Zet in een A3-standaard de uitleg erbij die je in het pakket vindt. Gebruik beide 
exemplaren en steek ze in de A3-houder, zodat je aan beide kanten kunt lezen wat je kunt 
doen. Op het A3 staat een korte uitleg hoe mensen een kaartje kunnen sturen. Dat kan op 
twee manieren:

Mogelijkheid 1
Schrijf een bemoedigend kaartje voor iemand die je wilt laten weten dat je aan hem/haar 
denkt. Kruis op de voorkant aan wat bij je past en hoe je er voor deze persoon wilt zijn. 
Zet je naam erop en neem de kaart mee. Bezorg de kaart (bijvoorbeeld samen met een 
kaars) of doe de kaart op de post.

Mogelijkheid 2
Schrijf een bemoedigende kaart voor iemand die je niet kent. Doe de kaart in de schaal 
die daarvoor op tafel staat. Als gemeente zorgen jullie ervoor dat die verstuurd wordt 
naar iemand die een bemoediging nodig heeft.

Hoe geef je de 
wake vorm? 

Hoofdstuk 1

Gemeenten die tijdens The Passion 40daagse een concert hebben 
aangevraagd ontvangen - behalve het kruis - een pakket om de 
paaswake mee in te vullen. Met de materialen uit dit pakket kunnen 
bezoekers van de wake op hun eigen manier stilstaan bij het thema  
Uit liefde voor jou. Hieronder lees je wat je rond het kruis kunt 
organiseren en hoe je dat aanpakt. 
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Tekst op de voorkant van de kaart
Uit liefde voor jou…  
Omdat ik aan je denk 
Voor een beetje moed
…
Op de achterkant kun mensen hun eigen tekst kwijt. 

Materialen die je hierbij nodig hebt:
• 200 kaarten 
• 50 pennen
• 2 x A3 met uitleg kaarten
• A3-standaard
• Schaal voor kaarten die je als gemeente verstuurd

Deel een beker soep uit
De woorden Uit liefde voor jou lezen ook als woorden die oproepen om te delen, iets te 
betekenen voor een ander om wie je geeft. Om dit op een speelse manier vorm te geven 
is een van de wakeonderdelen een soepactie. Maak een lekkere soep en deel het uit in 
mooie Passionbekers met daarop twee vragen:
1. Waaraan denk jij bij het Passion-thema Uit liefde voor jou?
2. Heeft iemand wel eens iets uit liefde voor jou gedaan?
De bekers ontvang je bij het Passionpakket met materialen. Zelf zorg je voor een lekkere 
soep en lepels en servetten bij het serveren. 

Materialen die je hierbij nodig hebt:
• 100 soepbekers
• Lepels
• Servetten
• Tafel voor de pannen met soep
• Soep

In gesprek
Voor grotere groepen, zoals een schoolklas, een club of groep gemeenteleden zijn er 
kaartjes om met elkaar in gesprek te gaan rondom het thema. De vragen zijn voor een 
deel dezelfde als op de soepbekers, maar doordat ze apart op een kaartje staan als 
gespreksvragen kun je ze op deze manier makkelijker gebruiken om met elkaar in gesprek 
te komen. 

1. Waaraan denk jij bij het Passion-thema Uit liefde voor jou?
2. Heeft iemand wel eens iets uit liefde voor jou gedaan?
3. Voor wie heb jij onlangs iets kunnen betekenen?

Deel de kaarten niet zomaar uit, maar neem even de tijd om uit te leggen wat de 
bedoeling is, namelijk dat mensen in tweetallen of grotere groepjes met elkaar de vragen 
delen. 

Materialen die je hierbij nodig hebt:
• 200 kaartjes met gespreksvragen

Stil worden rond het kruis
De aanwezigheid van het kruis in jullie gemeente biedt een mooie gelegenheid om rond 
het kruis elkaar niet alleen te ontmoeten bij de activiteiten, maar ook samen stil te worden 
en te vieren. Je kunt hier een mooi moment van maken, bijvoorbeeld voor of juist na een 
concert. Een aantal opties:
• Maak een grote kring voor het kruis en vraag mensen stil te worden. Nodig mensen 

eventueel uit elkaar een hand te geven om het moment nog meer samen te beleven. 
Je kunt het helemaal stil laten zijn, na een korte inleiding, maar eventueel ook samen 
een paar eenvoudige nummers zingen. Veel liederen uit Taizé zijn na een keer horen 
goed mee te zingen voor wie de tekst nog niet kende. Je kunt een gebed uitspreken 
of juist een moment van stilte creëren waarin zelf stil kunnen worden of bidden. Rond 
het moment duidelijk af, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Het stiltemoment 
is natuurlijk goed in te passen in de andere dingen die je doet rond het kruis.

• Een andere optie is dat je de artiest die jullie geboekt hebben voor het 
Passionconcert, vraagt om het concert rond het kruis af te ronden. Overleg ruim 
vooraf met de artiest en vraag hem of haar bijvoorbeeld een laatste lied te zingen 
terwijl je samen rond het kruis staat en sluit daarna in stilte af. Zo krijgt een mooi 
concert een bijzonder en indrukwekkend einde en verbindt je het concert en het kruis 
aan elkaar. 

Voor dit onderdeel heb je geen materialen nodig. 

Bied een luisterend oor
Bezoekers die naar de wake komen hebben ieder hun eigen gedachten en ervaringen 
bij het thema van The Passion. Wellicht is het bezoek aan de wake voor iemand het 
moment om zijn of haar verhaal te delen. Zorg dat er rond de wake mensen zijn, zoals 
de predikant, pastoraal werker of mensen van het pastorale team, die een luisterend oor 
kunnen bieden en beschikbaar zijn om met mensen in gesprek te gaan. Zet een tafel neer 
waar mensen koffie of thee kunnen halen en waar wie dat wil iets kan delen. 
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Een pakket voor jullie gemeente
Ruim van tevoren ontvang je als gemeente een pakket met materialen.  
Deze zijn bestemd voor jullie wake en kun je na afloop houden. 

• 2 x A3 met uitleg bij de lichtjes bij het kruis
• 2 x A3 met uitleg bij de kaarten
• 200 kaarten waar bezoekers een wens op kunnen schrijven
• 50 pennen 
• 100 soepbekers
• 200 kaarten met gespreksvragen
• 2 handleidingen hoe je de wake organiseert

Een pakket om door te geven
In de bus waarin het kruis vervoerd wordt vind je ook een aantal materialen voor de 
wake, zoals het bord waarop mensen hun hoop kunnen delen.  
Deze materialen geef je na afloop mee in de bus aan de volgende gemeente. 

• 2 x A3-standaards
• 2 spandoeken 

Materialen die je zelf regelt
• Elektriciteit voor het kruis
• Waxinelichtjes + schaal om ze in te leggen
• Lucifers/vuur
• Potjes om de waxinelichtjes in te zetten
• Schaal voor de kaarten
• Lepels
• Servetten
• Tafel voor de pannen met soep
• Soep
• Tafels + aankleding
• Touw om de spandoeken op te hangen
• Koffie/thee

NB: Naast deze handleiding vind je op protestantsekerk.nl/passion40daagse 
een instructiefilmpje, een digitale versie van de handleiding en PR-materialen. 

Welke materialen 
heb je nodig?

Hoofdstuk 2

Voor het opzetten van de wake heb je een aantal materialen nodig. 
Hierboven lees je per onderdeel welke materialen dat zijn. Een 
groot deel daarvan ontvang je van de Protestantse Kerk. De overige 
materialen regel je eenvoudig zelf. Hieronder vind je alle materialen op 
een rijtje, verdeeld in drie groepen:
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Organiseer een kick-off
Een mooie manier om de wake onder de aandacht te brengen is door er een kick-off bij te 
organiseren. Vraag een bekend iemand uit jullie woonplaats om de paaswake te openen, 
bijvoorbeeld door het eerste licht aan te steken en dat bij het kruis te plaatsen. Denk aan 
de burgemeester, een artiest, sporter of een andere bekende. De paaswake is er voor 
iedereen, dus vraag iemand die voor iedereen bekend is. 

Maak een PR-plan
Breng de kick-off, de wake en het concert ruim van tevoren en breed onder de aandacht. 
Maak op tijd een PR-plan en zet daarin op een rijtje welke media je kunt gebruiken en 
wanneer je daar iets kunt plaatsen. Denk voor je eigen gemeente aan het kerkblad, 
de nieuwsbrief, een bericht in de dienst, de gemeente-app en de website. Vraag 
gemeenteleden een bericht te delen op hun social-media accounts. 
Om het breder bekend te maken kun je denken aan de lokale krant en de lokale omroep 
en de website en social media daarvan. Probeer een interview te regelen, dat werkt 
nog beter dan alleen een persbericht. Denk breed en gebruik zoveel mogelijk kanalen. 
Herhalen mag, hoe vaker mensen iets horen, hoe beter het onthouden zal worden. 
Kijk op protestantsekerk.nl/passion40daagse voor PR-teksten die je kunt gebruiken. 

 

Een dag lang staat het Passionkruis op het plein bij jullie kerk of 
op een andere centrale plek. Daaromheen heb je als gemeente 
een inspirerende wake georganiseerd rond het thema Uit liefde 
voor jou. Natuurlijk wil je daar mensen van op de hoogte brengen 
en ze uitnodigen mee te doen aan de wake en/of het concert te 
bezoeken. Even belangrijk als de de organisatie van de wake zelf, 
is de PR hierover. 

PR voor de wakes
Hoofdstuk 3

In de periode voorafgaand aan The Passion gaan 12 kleine replica’s 
van het Passionkruis langs allerlei kerken het land door, als onderdeel 
van de Passion40daagse. Jullie gemeente organiseert een van de 
concerten in deze 40daagse en ontvangt bij dit concert ook een van 
de kruisen. Hieronder lees je hoe het vervoer rond het brengen en 
krijgen van het kruis in z’n werk gaat.

Hoe komt het kruis 
van A naar B? 

Hoofdstuk 4

Vrijwilligers
Vraag twee vrijwilligers om het vervoer, opzetten en afbreken van het kruis voor hun 
rekening te nemen. Zo heb je dit onderdeel van de wake uitbesteed en heb je er verder 
geen omkijken naar. Spreek goed door met de vrijwilligers wat zij precies doen, zodat de 
verwachtingen van alle kanten helder zijn. 

Kruisroute
De Passionkruisen hebben elk hun eigen route door een deel van het land en gaan van 
gemeente naar gemeente. De contactpersoon van jullie gemeente ontvangt de gegevens 
van de gemeente van wie jullie het kruis krijgen en van de gemeente waar het na afloop 
naar toe moet. Elke gemeente neemt contact op met de gemeente bij wie het kruis daarna 
bezorgd wordt. Als alles goed gaat ontvang je dus vooraf bericht van de gemeente van wie 
jullie het kruis ontvangen. Spreek met elkaar af waar het kruis heen moet en hoe laat.  
Kies een tijdstip in de ochtend, zodat het kruis ruim op tijd staat, voordat de wake, het plein 
van hoop of het concert begint.  
Na afloop van het concert bouw je het kruis weer af en leg je het in de bus, zodat je het de 
volgende ochtend weer naar de volgende gemeente kunt brengen. Lever de bus afgetankt 
af bij de volgende gemeente, zo draagt iedere gemeente een stukje bij aan de kosten van 
het vervoer. 
Goed te weten: We proberen de routes zo logisch mogelijk te plannen, maar het kan wel 
zijn dat je de bus met het kruis over een langere afstand moet ophalen of wegbrengen.
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Bestelwagen
Goed om te weten: het kruis wordt vervoerd met een grote bestelwagen met een 
elektrische laadklep van het merk Ford of Renault. De busjes rijden op diesel en mogen 
gereden worden met rijbewijs B. Om de bus te kunnen rijden is een kopie van het 
rijbewijs van de twee vrijwilligers nodig. Zie de afbeelding om een idee te krijgen van de 
bestelwagen.

Belangrijk: zet de bestelwagen op een veilige plek en laat het kruis nooit onbeheerd 
achter, om diefstal te voorkomen.

 
Op een rijtje:
• Diesel bestelwagen Ford of Renault.
• Maak een kopie van de rijbewijzen (B) van de vrijwilligers.
• Vul de ritregistratie in
• Maak bij overdracht van de bus een foto van alle zijden van de bus

Wat vervoer je?
Het belangrijkste onderdeel van je lading is het Passionkruis. Om het kruis niet te 
beschadigen vind je in de bus ook verhuisdekens. Hier kun je de onderdelen van het kruis 
in wikkelen. Naast kruis en dekens vind je in de bus een doos met materialen voor de 
paaswake. Deze doos geef je ook weer door aan de volgende gemeente. 

Wat te doen bij schade en bij pech?
Je wilt het niet, maar het kan natuurlijk gebeuren dat je schade rijdt. Hiervoor heeft de 
Protestantse Kerk Nederland een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering die personen- 
en zaakschade dekt. Hier vallen ook de vrijwilligers onder tijdens het transport van het 
kruis naar een volgende gemeente.

Rijd je schade? Volg dan de volgende stappen:
1.  Vul het schadeformulier in. Je vindt deze in het dashboardkastje van de bestelwagen.
2. Maak een foto van de schade.
3. Meld de schade bij het verhuurbedrijf, Autohopper Amersfoort, via 088 - 112 1284.
4. Meld de schade bij de Protestantse Kerk, Wilco Korts, via 030 - 880 1510.

Indien er alleen schade is aan het kruis, neem dan direct contact op met Wilco Korts. 

Bij autopech neem je contact om met het verhuurbedrijf Autohopper Amersfoort,  
via 088 - 112 1284.

Wat te doen bij diefstal?
Bij diefstal van het kruis en/of de bestelbus doe je aangifte bij de politie. Meld de diefstal 
ook zo spoedig mogelijk bij Wilco Korts, via 030 - 880 1510. 

Laatste update voordat je het kruis ontvangt en doorgeeft
Tussen het verschijnen van deze handleiding en het moment van ontvangen en weer 
doorgeven van het kruis kunnen zich ontwikkelingen voordoen. Twee weken voordat je het 
kruis ontvangt krijg je per e-mail de laatste richtlijnen voor het vervoer en overdracht van 
de busjes toegestuurd. 
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 Plaats twee pallets op ongeveer 
2 meter van elkaar.

Plaats de dwarsbalk, het kruisdeel met in 
het midden twee openingen, op de pallets. 
Op een kant van het middenstuk in het open 
gedeelte staat een y en op de andere een x. 
De x en y komen overeen met de losse delen 
waarin deze letters ook staan.

Haak het kleinste deel, de bovenkant 
van het kruis, in de dwarsbalk bij een 
van de openingen.

1

2

3

Het opzetten van het kruis in stappen

Tip:  bepaal vooraf waar je het kruis wilt neerzetten. Als het kruis eenmaal staat,  
kun je het niet meer verplaatsen.

Wat heb je nodig?
• Voor het opzetten van het kruis gebruik je de drie kruisonderdelen:
• Een lang deel met openingen in het midden van de zijkanten.  

Dit is de dwarsbalk van het kruis.
• Een kort deel, de bovenkant van het kruis.
• Een lang deel, de onderkant van het kruis. 

Naast deze onderdelen voor het kruis heb je nodig:
• Twee schragen, tafels, pallets of iets anders dat stevig staat en ongeveer  

70 tot 80 centimeter hoog is. Deze gebruik je bij het opbouwen.
• Een verlengsnoer voor de verlichting van het kruis. 
• Twee vrijwilligers om het kruis op te bouwen

Het kruis opzetten en afbreken is niet ingewikkeld, maar 
het is wel belangrijk het goed te doen. Kijk daarom voordat 
je begint eerst het instructiefilmpje op protestantsekerk.nl/
passion40daagse en lees deze handleiding goed door.  
Zo heb je een goed beeld van de stappen die je moet volgen. 
Hieronder vind je ze op een rijtje. 

Hoe zet je het kruis op? 
Hoofdstuk 5
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Haak eerst de 
onderkant in en 
beweeg het kruisdeel 
dan naar boven.

Herhaal stap 4 en 5 voor het onderste deel van het kruis. 

Tip: het inhaken werkt het best als je het onderste deel zo laag mogelijk houdt. 
Haal de pallets weg.

Klap het frame 
(onderaan het korte 
kruisdeel) uit. 

5a

4

6a

5b

6b 6c

 Steek de kleine stekkers in de twee contacten aan de onderkant van het kruis. Draai de 
stekkers een kleine slag. Als je dat niet doet dan werkt de verlichting van het kruis niet.

Sluit de 
verlichting aan..

Let op: mocht het regenen, dek het kruis dan af om beschadiging en kortsluiting 
te voorkomen. 

7a 7b 7c

8
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