
Het codewoord is . . . .

Opdracht. Ken je de dieren uit de kerststal?
In en rond de kerststal vind je heel wat dieren. 
Denk even na welke dieren dat allemaal zijn. 
Kan je ze ook uitbeelden? De anderen mogen raden. 

(os, ezel, schaap, kameel)

Stop 2. Jozef en Maria

De tweede letter is de eerste letter van het dier waarmee Maria en
Jozef reisden.

Luister naar het derde audiofragment.

Kan je dit raadsel ook nog oplossen?
Hoeveel poten hebben de os, de kameel, herder Nathan en
twee schapen samen?

Opdracht. Op zoek naar de ster.
Herder Nathan en herder Simon gaan op zoek naar de ster. Kan
jij een mooie ster maken met materiaal dat je rondom je vindt? 

(stenen, blaadjes, takjes, ...)

Laat je ster gerust liggen voor wandelaars die na jou komen.

Als je wil, mag je een foto van je ster maken en die opsturen naar
parochiecatechese@bisdomhasselt.be.

De derde letter is de derde letter van de naam van de jonge herder.

Luister naar het vierde audiofragment.

Stop 3. Op zoek naar de ster

Opdracht. Kan je deze rebus oplossen?

Stop 4. Jozef en Maria

Stop 1. Herder Nathan

Opdracht. Ga aan de slag als herder Nathan.
Zoek twee plekken op een afstand van elkaar die als ‘veld’ en
‘stal’ kunnen dienen. Duid aan wie herder Nathan is. Blinddoek
vervolgens alle andere mensen, bijvoorbeeld met een sjaal.
Herder Nathan mag niet van zijn plek komen, maar moet er wel
voor zorgen dat zijn schaapjes van het veld naar de stal gaan. Als
dat gelukt is, mag iemand anders herder Nathan zijn.

Stop onderweg vier keer om naar het verhaal van herder Nathan te luisteren en een opdracht te
doen. Je mag zelf kiezen wanneer je stopt. Bij iedere opdracht kan je een letter verdienen. Als je de
vier letters in de juiste volgorde zet, vormen ze samen een codewoord. 

Ga je met het juiste codewoord langs in de winkel van het Pastoraal Informatiecentrum in Kiewit,
dan krijg je een kleine verrassing. Op de website vind je het adres en de openingsuren. 

Woon je niet in de buurt? Geen probleem! Vul dit formulier in en krijg je verrassing thuis
opgestuurd.

Veel ontdekkingsplezier en een fijne tocht!

De eerste letter is de laatste letter van het beroep van Nathan.

Luister naar het tweede audiofragment.

De vierde letter is de laatste letter van de naam van het kindje dat
geboren is.

Luister naar het vijfde audiofragment.

Herdertjestocht
Dag herders,

Zijn jullie klaar om op luistertocht te vertrekken? Scan de QR-code om het eerste
audiofragment te beluisteren. 
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