Draaiboek Passionwake
-de basis onderdelen zijn hieronder weergegeven in de kleur zwart
-de verdiepingsonderdelen zijn hieronder meegegeven in deze kleur
Passionwake
De Passionwake is een laagdrempelig moment van bezinning en ontmoeting rond het
thema Ik ben er voor jou, die plaatsvindt rond het verlichte Passionkruis op uw kerkplein.
Een moment om stil te worden en te gedenken, om te vieren en te verbinden. Voor
mensen uit uw eigen wijk, dorp of stad. Voor mensen van uw eigen kerk, maar juist ook
voor mensen die niet kerkelijk betrokken zijn.
Concert Zingen in de Kerk
De Passionwake gaat samen met een event van Zingen in de Kerk. Voor een optreden
van een bekende artiest zijn mensen bereid om een avondje vrij te maken. De artiesten
die u via Zingen in de Kerk boekt zijn christelijke artiesten. Dat betekent dat het optreden
met name interessant is voor mensen die nog enige binding hebben met het christelijk
geloof. Het concert is een mooie gelegenheid voor gemeenteleden om deze mensen uit
hun netwerk uit te nodigen om samen het concert te bezoeken. Een uniek concept dat
gratis is. Wel moeten de bezoekers een ticket bestellen, maar de kosten voor de
organisatie en de artiest komen voor rekening van Zingen in de Kerk. In de periode van
Pasen zijn er verschillende concerten die aansluiten bij het thema van The Passion 2021:
#Ik ben er voor jou.
Kosten
We helpen u met het organiseren van de Passionwake door het basispakket kosteloos
naar uw kerk te brengen, of een andere plek waar de Passionwake plaatsvindt. De kosten
voor de waxinelichtjes, markeerstiften en eventueel koffie en thee zijn voor rekening van
uw eigen kerk.
Wat zit er in het basispakket?
1. Het verlichte Passionkruis kruis van 2 x 4 meter
2. #ikbenervoorjou BORD: Een groot bord van 2 x 1 meter
3. Twee bouwlampen om de materialen verder uit te lichten.
4. Schragen waar het kruis op komt te liggen.
5. Een tekst die u zelf print om bij de waxinelichtjes te plaatsen.
6. Kant-en-klare berichten voor in de lokale media, kerkblad of nieuwsbrief.
7. Een tekst die u zelf print om bij het #ikbenervoorjou BORD te plaatsen.
8. Een tekst die u zelf print om bij de #ikbenervoorjou KAARTEN te plaatsen.
9. Kant-en-klare berichten voor in de lokale media, kerkblad of nieuwsbrief.

We brengen het basispakket om 11.00 uur naar u toe, zodat uw activiteiten vanaf 12.00
uur kunnen beginnen. ’s Avonds na afloop van het concert nemen wij het basispakket
weer mee terug.

Waar zorgt u zelf voor?
1. Een stroompunt en een geaarde verlengkabel voor het kruis.
2. Een vrije buitenruimte waar het kruis, de borden en tafels geplaatst kunnen
worden.
3. Een vrijwilliger die, samen met iemand van de Protestantse Kerk, het kruis opzet
en aansluit.
4. Een vergunning van uw gemeente als u het kruis op een locatie in het centrum
gaat plaatsen.
5. Minimaal 4 gastheren en/of gastvrouwen die bij het kruis aanwezig zijn.
6. 500 Waxinelichtjes werkend op een batterij die bezoekers op het kruis kunnen
plaatsen.
7. 500 #ikbenervoorjou KAARTEN. Deze kunt u bestellen op www.webwinkel.pkn.nl
8. Markeerstiften om hartenkreten/wensen op het #ikbenervoorjou BORD te
schrijven.
Wat zit er in het verdiepingspakket?
Alles wat in het basispakket zit en daarbij extra:
1. De vragen voor de #ikbenervoorjou VRAGENWANDELING die u zelf print en
eventueel plastificeert.
2. De uitnodigingstekst voor basisscholen voor het #ik ben er voor jou PLEIN die u
zelf kunt aanpassen met uw datum, tijd en locatie en daarna kunt mailen of
printen naar de basisscholen.
3. De uitnodigingstekst voor mensen uit uw wijk, dorp of stads voor het #ik ben er
voor jou MUSEUM te komen kijken en die u zelf kunt aanpassen met uw datum,
tijd en locatie en daarna kunt mailen of printen.
Voorbereiding
Een Passionwake vraagt een goede voorbereiding. Stel een groep van enthousiaste
vrijwilligers samen en werk er samen met enthousiasme en plezier aan. Kijk ook naar
talenten en vaardigheden.
Denk na wie wanneer van waarde is en hoe zijn of haar talent het beste uit de verf
komt en verdeel zo de taken. Het werkt het makkelijkste als je voor het concert van
Zingen in de Kerk en voor de Passionwake twee verschillende coördinatoren hebt,
zodat je de taken meer kunt verdelen.
1. Aanspreekpunt /coördinator – zoek mensen die je helpen
2. Planning Passionwake – maak een schema wie wat doet
3. Uitnodigingen- nodig specifiek groepen in je dorp of stad uit
4. Publiciteit – benaderen de lokale media en publiceer op social media

Voorbeeld draaiboek Passionwake
Let op! Dit is een voorbeeld. Daarin zijn we uitgegaan van een middagactiviteit,
bijvoorbeeld voor kinderen. En de Passionwake vanaf de schemering omdat het verlichte
Passionkruis dan het mooist is. U kunt daar natuurlijk ook andere keuzes in maken.
datum

tijd

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00-12.00 uur

13.00 uur

wat
Eventuele vergunning
aanvragen bij de gemeente
Bekende plaatsgenoot
vragen om eerste kaars
aan te steken bij ‘kick off’
activiteit
Uitnodigingen aanpassen
en versturen
Informatie in kerkblad en
nieuwsbrief
Persbericht aan lokale
media
Lokale media nabellen om
aanwezig te zijn
500 waxinelichtjes op een
batterij en markeerstiften
aanschaffen
Print de tekst die bij de
waxinelichtjes geplaatst
wordt
Print de tekst die bij het
bord geplaatst wordt
Print de tekst die bij de
kaarten geplaatst wordt
Print de vragen voor de
vragenwandeling
Koop stoepkrijt of
tekenmaterialen voor het
plein en museum
Zoek een tekst uit De
veertigdagentijd kalender
gebruik deze om
bijvoorbeeld voor te lezen.
het plein afval vrij maken
De vragenwandeling
uitzetten
aankomst kruis
opstelling gereed maken:
kruis, bord, markeerstiften,
kaarten op tafel,
stroompunt, waxinelichtjes
Kick off middagactiviteit

waar
gemeente

wie

13.00 uur
13.00-18.00 uur

18.30-20.00 uur

20.30 uur

23.00 uur

Foto’s, filmbeelden maken
en plaatsen op sociale
media.
Gasten ontvangen,
eventueel met
koffie/thee/limonade
Na afronding activiteit
spullen binnen zetten, of
buiten laten staan. Zorg
voor permanent toezicht
bij het kruis.
Passionwake. Begin en
eindtijd zijn zelf te
bepalen, mede afhankelijk
van begin concert.
Zingen in de Kerk concert.
Materialen Passionwake
naar binnen. Zorg voor
toezicht bij het kruis.
Het kruis en de
basisspullen worden
opgehaald.

