
Bestand : Handleiding presentatiepakket Op reis 

Pagina : Pagina 1 van 1 
 

 

 
Doel: 
Een compleet pakket voor een evangelisatiekraam rond het thema ‘Op reis’ met als doel om in 
gesprek te raken met mensen over de levensreis die wij allen maken.  
 
Gebruiksmogelijkheden: 

 Marktkraam 

 Braderieën  

 Verkoping van de kerk 

 Beurzen 

 ……………. 
 

Uitvoering: 
Om mensen bij de kraam/stand te krijgen is het belangrijk op de volgende punten te letten: 

 Zorg voor een nette presentatie van de materialen  

 Neem een actieve houding aan en maak oogcontact met mensen 

 Wees uitnodigend, maar niet opdringerig 

 Probeer interesse te wekken  
o Stelling op (krijt)bord 
o Flyer en/of kaart ‘Levensreis’ 

 Zorg voor ‘weggevertjes’ 
o Voor kinderen: kleurplaat en rebus (gratis te downloaden van onze website) 
o Voor volwassenen: sleutelhanger kompas (te bestellen via internet -> zoekterm 

‘kompas sleutelhanger’, prijzen vanaf ca 0,50 euro per stuk) 
 
Mogelijkheden om in gesprek te komen en om mensen te benaderen: 
-Geïnteresseerden of voorbijgangers aanspreken: ‘Ik heb een kompas voor u, zodat u kunt zien welke 
kant u opgaat’. Als ze het aannemen: ‘Denkt u wel eens na over welke kant uw leven opgaat?’ of 
‘Denkt u wel eens na over de bestemming van uw levensreis?’ of ‘Leest u wel eens in de Bijbel? Dat is 
het beste kompas voor ons leven!’ Al naar gelang het gesprek verloopt: ‘Mag ik u een 
(strooikaart/flyer/evangelie/Bijbel) meegeven?’ 
 
- Stelling: ‘De Bijbel wijst mensen de weg’ of ‘Het leven is een reis met een bestemming’ 
 
- Kleurplaat en rebus ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ 
 
 Materialen kunt u bestellen www.evgg.nl/materiaal  o.a.: 

 Basispakket ‘Op reis’ 

 Strooikaarten ‘Levensreis’ 

 Flyer ‘Levensreis’ 

 Diverse Evangeliën 

 Bijbels 
 
NB denk ook aan: ‘visitekaartje’ of flyer met info van de evangelisatiepost of gemeente met adres om 
te reageren of uitnodiging om activiteit(en) te bezoeken. Eventueel mensen uitnodigen om de 
‘Oriëntatiecursus’ te gaan volgen. i.o.m. de evangelisatiecommissie. 
 
Op http://evgg.nl/materiaal/presentatiepakket_394 download u de installatiehandleiding van de 
verschillende onderdelen uit het presentatiepakket. meer informatie of vragen, neem gerust contact 
op via info@evgg.nl  
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