
DRAAIBOEK KERSTWANDELING 
“7 stappen voor God om in jou geboren te worden” 

 

1. Contact met de gemeente of veiligheidsregio om te vragen of deze 
kerstwandeling georganiseerd mag worden. 

2. Een route uitstippelen. Denk hierbij aan de lengte i.v.m kinderen die 
meelopen, aan de veiligheid: dus bij straatverlichting en waar trottoirs 
zijn. 

3. Kijken waar op de route de halteplekken/staties gemaakt kunnen 
worden. Denk hierbij aan een grasveldje, dierenweide, de voortuin van 
mensen die je kent, buiten en in de kerk, mensen verkleed als statie 
(levende kerststal). 

4. De route laten beginnen bij of in de buurt van de kerk. Laatste statie is de 
kerkstal in de kerk. Hierbij zorgen voor een goede eenrichtingsroute in de 
kerk, dus de mensen lopen aan de ene kant de kerk in, gaan naar de 
kerkstal en lopen via een andere deur weer naar buiten. Op de route in 
de kerk de 1,5 meter op de grond afplakken.  

5. De mensen bijvoorbeeld lampions laten meenemen. 
6. Bij alle informatie die naar buiten gaat een aanmelddatum vermelden 

 
TE DOEN: 

1. De staties uitbeelden met hout, piepschuim e.d.,  
2. De route uitwerken met plattengrond (afstandmeten.nl) en nalopen of 

de routebeschrijving klopt 
3. Posters maken en verspreiden in de kerken en supermarkten (zie 

voorbeeld) 
4. Informatie maken en sturen naar scholen, communicanten, vormelingen, 

vrijwilligers, kinder- en tienerclubs, misdienaars en acolieten, website en 
nieuwsbrief van de kerken 

5. Informatiefolders maken en in de kerk leggen (zie voorbeeld) 
6. Tekst maken en sturen naar de lokale bladen en omroep 
7. Tekst maken en door de priesters in de kerken laten voorlezen 
8. Na aanmelding de mensen een mail sturen met informatie, teksten, 

route en plattegrond. Bij informatie: denk aan mondkapje voor 13 jaar 
en ouder in de kerk. Zorg voor 1,5 meter afstand gedurende de hele 
route. De tijdstippen waartussen de route gelopen kan worden. 
Aanmelden via één emailadres. Lampion mee laten nemen, 
veiligheidshesje aantrekken. 



9. Vrijwilliger die de kerk opent en sluit 
10. Vrijwilligers die toezicht houden in de kerk 
11. Collectebus voor donatie voor een goed doel maken 
12. Attenties voor de kinderen en mogelijk kerstbrief van de bisschop voor 

de volwassenen. Vrijwilliger die deze uitdeelt. 
 
DAG VAN TE VOREN: 

1. Route nalopen 
2. Route in de kerk goed aangeven met bordjes en 1,5 meter lijnen op de 

vloer maken  
 
DAG ZELF: 

1. Staties op de plaatsen zetten 
2. Box voor donatie klaarzetten 

 


