
 

 
      

    It’s all-in the game 
 
 
 

Na de kerkdienst frisdrank, taart en spelletjes  

Hieronder vind je een actielijst en PR hulpmiddelen die je kan gebruiken bij het organiseren van een 
spelletjes event na de kerkdienst.  
 
Actiepunten lijst 

➢ Plaats een bericht in het kerkblad, op de website of via andere kanalen om iedereen uit te nodigen 
(gebruik gerust het voorbeeld hieronder). 

➢ Spreek in de weken vóór het spelletjes event mensen aan of ze de uitnodiging hebben gezien en 
dat het je leuk lijkt als ze mee komen doen, of dat ze misschien een leuk spel in de kast hebben die 
je kan gebruiken.  

➢ Zorg ervoor dat de predikant aan het begin van de dienst nog aangeeft dat na kerktijd spelletjes en 
koffie klaar staan. 

➢ Zorg dat je een ruimte hebt met meerdere tafels met stoelen er omheen, eventueel de spellen al 
verspreid dat mensen kunnen gaan zitten bij het spel dat ze willen spelen. 

➢ Spreek met elkaar af wie het drinken/lekkers regelt en klaarzet. 
➢ Taart erbij? Vergeet niet door te geven als jullie het event gaan organiseren! 

 
Kopieer en plak onderstaande tekst voor je PR 

Blijf je zondag 5 april na kerktijd ook om gezamenlijk bordspellen te spelen, of ben je niet bij de dienst, 
maar vind je het wel leuk om mee te doen, kom gerust langs! We starten rond … uur. Heb je thuis spellen 
die je met minimaal 4 personen kan spelen, neem ze mee! Zelf zorgen wij voor vul in welke spellen je zelf 
neer zet. Natuurlijk zorgen wij ook dat er koffie/thee/ranja en wat lekkers klaar staat. 
 
Voor wie: Iedereen, van jong tot oud 
 
Wanneer: Zondag 5 april na de kerkdienst om …. uur eindtijd….. (reken minimaal 1,5 uur, als je eenmaal 
met een spel bezig bent vliegt de tijd om) Je bent vrij om te gaan wanneer je wil. 
 
Waar: Benoem hier de locatie waar jullie het event laten plaatsvinden. 
 
Eventueel werken met opgave  

Als je het prettig vindt kan je werken met opgave. Een opgaveformulier kan de drempel iets hoger maken 
om mee te doen, maar het kan ook dienen als PR middel en het kan stimuleren om je op te geven als je al 
andere namen ziet staan.  
 

          


