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Goed nieuws voor de stad! 

Projectplan ‘Paasactie 2023’ 

Uit liefde voor jou! 

 

Met de Paasactie 2023 willen we vanuit de Dordtse kerken met Pasen (1) mensen (hernieuwd) 

welkom heten in de kerk en (2) een bloemengroet bezorgen met de boodschap: Uit liefde voor jou! 

 

Waarom?  

Met Pasen gedenken wij de opstanding van Jezus Christus, die stierf uit liefde voor deze wereld 

(Johannes 3:16). Wij willen deze boodschap communiceren richting Dordtenaren, enerzijds via een 

campagne ‘Welkom in de kerk’, anderzijds via een persoonlijke ‘paasbloemengroet’.  

 

Wat? 

De Paasactie 2023 bestaat uit twee onderdelen: 

1. Een campagne-actie met diverse media-uitingen (video, reclameborden, advertenties, enz.) die 

verwijzen naar de website missiedordt.nl/pasen). Op deze website staat: 

- Een korte introductie bij het thema ‘Uit liefde voor jou!’ met verwijzing naar de website 

debijbel.nl voor meer informatie. 

- Een paasquiz waaraan mensen mee kunnen doen. De drie winnaars ontvangen na afloop 

een bos van 20 witte kwaliteitsrozen.  

- Een overzicht van de kerken en paasdiensten. 

2. Een paasbloemengroet waarbij kerken en initiatieven met Pasen een bloemengroet met kaart 

bezorgen bij mensen in hun straat, buurt, wijk of instelling naar keuze.  

- Voor de bloemen is er keuze uit: 

o Witte kwaliteitsroos: 0,75 euro 

o Bosje narcissen (5 stelen): 0,75 euro 

o Bosje tulpen (5 stelen): 1,50 euro 

- Op de ansichtkaart staat een afbeelding van een bloem, de tekst ‘Uit liefde voor jou!’, een 

verwijzing naar Johannes 3:16, de paasquiz en website. Ook is er ruimte voor een persoonlijke 

paasgroet vanuit de kerk of gemeente van waaruit deze wordt bezorgd. 

 

Hoe? 

Missie Dordt coördineert de Paasactie 2023.  
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Van de deelnemende kerken wordt het volgende verwacht: 

1. Aanmelden. De deelname aan de actie en het bestellen van de bloemen kan t/m donderdag 

24 maart 2023 bij Riëtte Bunk via secretariaat@missiedordt.nl. Graag aangeven: 

- Naam kerk 

- Soort en hoeveelheid bloemen 

- Contactpersoon (mail en telefoonnummer). 

2. Afhalen. Het afhalen van de bloemen en ansichtkaarten kan op zaterdag 8 april tussen 09.00 en 

12.00 uur (of in overleg) op het kantoor van Missie Dordt aan het Vijverplantsoen 28, 3319 SW. 

3. Uitdelen. Het uitdelen van de Paasbloemengroet kan zowel op Stille Zaterdag als 1ste of 2de 

Paasdag. Deelname aan de quiz kan t/m zaterdag 15 april 2023.   

4. Bijdragen. Het geven van een vrijwillige bijdrage aan de campagne ‘Welkom in de kerk’ en 

betalen van de bloemen tegen kostprijs (o.b.v. een factuur). 

 

Door Missie Dordt wordt vervolgens het volgende geregeld: 

1. De reclame-uitingen, waaronder: 

- Vijftig A0-displays in de week van 4 april t/m 11 april 

- Promotievideo 

- Advertentie in Dordt Centraal 

- Online campagne 

2. De bloemen tegen kostprijs (zie hierboven) 

3. De ansichtkaarten (gratis) 

4. De website en quiz 

5. De overige promotie en afstemming 

 

Waarmee? 

De kosten van de Paasactie 2023 hopen wij te financieren middels de bijdrage van participerende 

kerken en vanuit de algemene middelen. Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt naar 

IBAN: NL 18 RABO 0166 4614 t.n.v. stichting Missie Dordt o.v.v. ‘Paasactie 2023’. 

 

Meer informatie? 

Neem voor vragen en/of opmerkingen over de ‘Paasactie 2023’ contact op met onze missionair 

coördinator Jelle ’t Lam via coordinator@missiedordt.nl of 06-82067713.  
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