
Welk moment van de 

dag is jou het meeste 

bijgebleven? 

Zing een liedje van 

Bart Paepen! 

Zing een liedje van 

Bart Paepen! 

Beeld het ‘Onze Vader’ uit 

Welke woorden van 

de kardinaal 

inspireerde jou? 

Welke gevoel heb je 

bij de missiodag? 

Wie is de Heilige 

Geest? 

Gorgel een liedje, de 

andere groepen 

moeten dit raden.  

Wat zou jij vertellen 

over de missiodag 

aan iemand die nog 

niet meeging?  

Wat hoort niet thuis 

in het rijtje van !en? 
(tomaat—prei—selder—ui—

mixer– peper—look—aardbei—

zout—snijplank)  



Welke symbolen komen er 

aan bod in het vormsel? 

Over welk engagement 

hoorde je? Welk engage-

ment zou jij ook graag 

doen?  

Beeld op 5 verschillende 

manieren uit hoe je kan 

bidden 

Verzamel kleren in de 

kleuren van het logo van 

de missiodag en maak 

het logo na. 

Vertel over het thema 

van de missiodag 

Met welke andere cultuur 

mocht jij kennismaken en 

wat leerde jij? 

Wat schreef jij op in je 

boekje? 

Wat was het mooiste  

moment van de dag? 

Wat bracht jij mee voor 

het goede doel? 
Welke getuigenis blij� jou bij? 



Leg dit 

logo uit 

Waarvoor staat dit logo?  

Waarvoor staat dit logo?  

Om het snelste een glas 

vullen met vers 

 appelsiensap.  

(!jd in seconden) 
 

Materiaal: Appelsienpers, glas, chronometer,  

1 appelsien per persoon 

Estafe�e met de pet. 

Ga achter elkaar staan in een rij. Leg 

met je groep een afstand af door 

een pet onder de benen boven het 

hoofd door te geven. De groep die 

als eerste aankomt wint.  

Materiaal: Pet 

Welke groep bouwt het hoogste 

kaartenhuisje binnen de minuut.  

Materiaal: Boek speelkaarten, chronometer 

Beeld het volgende woord uit zon-

der te spreken binnen de minuut. 

Als je groepsleden het kunnen raden 

win je het spel. Wordt het niet gera-

den binnen de minuut dan mogen 

de andere groepen raden.  

Woord: Kerstmis 

Beeld het volgende woord uit zon-

der te spreken binnen de minuut. 

Als je groepsleden het kunnen raden 

win je het spel. Wordt het niet gera-

den binnen de minuut dan mogen 

de andere groepen raden.  

Woord: Vormsel  

Beeld het volgende woord uit zon-

der te spreken binnen de minuut. 

Als je groepsleden het kunnen raden 

win je het spel. Wordt het niet gera-

den binnen de minuut dan mogen 

de andere groepen raden.  

Woord: Hos�e 

Beeld het volgende woord uit zon-

der te spreken binnen de minuut. 

Als je groepsleden het kunnen raden 

win je het spel. Wordt het niet gera-

den binnen de minuut dan mogen 

de andere groepen raden.  

Woord: Misdienaar 



Beeld het volgende woord uit zon-

der te spreken binnen de minuut. 

Als je groepsleden het kunnen raden 

win je het spel. Wordt het niet gera-

den binnen de minuut dan mogen 

de andere groepen raden.  

Woord: Pinksteren 

Iedere persoon krijgt een handje vol 

le�er nicknackjes. Om de beurt pro-

beren ze met hun groep woorden te 

maken die bij de missiodag horen. 

Deze woorden worden schrabbelge-

wijs aan het hoofdwoord Missiodag 

gehangen.  

Materiaal: Nicknackjes 

Speel zakdoekleggen met de pet. 

Telkens er een jongere gevangen 

wordt valt de groep af voor de eind-

overwinning.  

Materiaal: pet  

De jongeren worden per twee vast-

gebonden aan hun benen. Vervol-

gens moeten ze water overdragen 

met een beker totdat de fles vol is. 

De groep die als eerste een volle fles 

hee- wint het spel.  

Materiaal: 2 lege flessen, touw, beker per duo 

De jongeren zi�en in een kring. In het midden 

van de kring ligt een appel, mes en vork. Om 

de beurt gooien de jongeren met een dobbel-

steen, wanneer iemand 6 gooit mag hij in het 

midden de appel gaan op eten met mes vork, 

wanneer iemand anders 6 gooit mag die hem 

gaan afwisselen de persoon die het laatste 

stukje appel opeet wint het spel.  

Materiaal: Appel, mes, vork 

In iedere groep is er één persoon 

geblinddoekt. De geblinddoekte per-

soon moet een parcour afleggen in 

het lokaal, de jongeren uit de groep 

leiden hem. De groep die het minste 

0jd nodig hee-, wint de opdracht.  

Materiaal: Blinddoek, materiaal voor een hindernissen-

parcour (tafel, stoel, bal, …) 


