
 

 

 

Zondag 3 mei 2020, tips voor jongeren en kinderen 

 

3 mei: Gezamenlijke kerkdienst van Oosterkerk, Adventskerk en Hoofdhof, Zwolle 

We staan stil bij de bevrijding, 75 jaar geleden.  

5 mei vieren we de vrijheid, 4 mei gedenken we dat die vrijheid veel levens heeft gekost. 

Thuis ook aan de slag en in gesprek over 75 jaar bevrijding? Hier weer een aantal tips. Een 

verhaal en een kleurplaat. Een escaperoom over bevrijding, en Struikelstenen zoeken in 

Zwolle. 

Klik  op de links in het document om het materiaal te vinden. 

Reacties, aanvullingen, suggesties? Laat het me weten @ dsEllyUrban@oosterkerk.nl 

 

Escaperoom De Verloren herinnering 
Het begint allemaal met een prachtige oude kist die jullie vinden op de zolder van jullie nieuwe huis. 

Een kist vol herinneringen. Het maakt je nieuwsgierig: wat betekenen al deze voorwerpen? Van wie 

was deze kist? Kunnen jullie dat wellicht nog achterhalen…? 

Je zit meteen in een verhaal dat terug grijpt op de 

Tweede Wereldoorlog. Hiermee eren we onze 75 

jaren van vrijheid. Het verhaal zit vol emotie en heeft 

heel wat gevarieerde puzzels. 

Speel (gratis ☺) deze escaperoom, voor uren 

vermaak. Geschikt voor jongeren en oudere 

kinderen, en natuurlijk vooral leuk om als gezin of 

groepje de uitdaging aan te gaan. De escaperoom is 

ontwikkeld door eigenaren van escaperooms die nu 

helaas dicht zijn.  

 

Sara, een verhaal 
Op de volgende pagina een verhaal over Sara, en over stenen die zelf een verhaal vertellen. En tips 

om in Zwolle op zoek te gaan naar Struikelstenen. 

 

https://deverlorenherinnering.nl/#oa_shop


 

Struikelstenen zoeken in Zwolle 
Struikelstenen zijn stenen op de grond, die herinneren aan mensen die 

in de Tweede Wereldoorlog werden opgepakt en vermoord. Ze heten 

ook Stolpersteine, het Duitse woord voor struikelstenen, omdat een 

Duitse kunstenaar dit project begon. Ook in Zwolle zijn al veel 

struikelstenen geplaatst, het moeten er uiteindelijk iets meer dan 450 

worden.  

Ga vandaag, of de komende week, eens op zoek in Zwolle, 

naar deze struikelstenen.  
Hoe pak je dat aan? 

1. Kijk op de website van Stichting Zwolse Stolpersteine. Daar zie je een 

kaart van Zwolle (in Google Maps) waarop je kunt zien waar de stenen 

liggen. Misschien wel in je eigen buurt, of anders zeker op fietsafstand.  

2. Je kunt ook een app downloaden, waarin je de stenen kunt vinden, in 

Zwolle en ook in andere steden. 

 

3. In dat kaartje op de website kun je inzoomen, een steen opzoeken en 

dan krijg je ook extra informatie. Voor wie is deze steen neergelegd, en 

wat is er met die persoon gebeurd?  

En natuurlijk is het altijd leuk als je foto’s van je speurtocht en wie en wat je bent tegengekomen aan 

ons mailt (dsEllyUrban@Oosterkerk.nl).  

 

https://www.stolpersteine-zwolle.nl/index.php?pageID=51
https://www.stolpersteine-zwolle.nl/index.php?pageID=51
mailto:dsEllyUrban@Oosterkerk.nl


 


