Online Paasviering 2021

Handreiking PO bovenbouw, VO en MBO
Komt het nog goed? Gaan we hier ooit uitkomen? Is er licht aan het einde van de
nacht? Deze vragen staan centraal in de online Paasviering die Verus, vereniging voor
katholiek en christelijk onderwijs, ook dit jaar aanbiedt op start.verus.nl. Waarschijnlijk zijn dit herkenbare vragen voor leerlingen die nu al ruim een jaar lessen volgen in
corona-modus.
In de online Paasviering worden de ervaringen van deze tijd op een verrassende wijze verbonden aan muziek en elementen uit het aloude Paasverhaal. Artiesten zoals Lakshmi,
Brainpower en Julia van der Toorn vertellen over de donkere periodes uit hun leven en
hoe zij licht vonden in de nacht.
Via app en chat kunnen leerlingen live reageren op de verhalen en een kaarsje laten
aansteken tijdens de Paasviering. Tijdens de 25-minuten durende Paasviering zal live
muziek van Lakshmi de verschillende onderdelen aan elkaar verbinden.
De Paasviering is op 1 april om 10:30 uur live te volgen via start.verus.nl
LINE-UP
• Opening door presentatrice Rinke Verkerk
• Persoonlijk verhaal van Lakshmi
• Oproep door Rinke om te appen
• Muziek: After Hours door Lakshmi
• Fragment uit het Paasverhaal door Rinke Verkerk
• Persooonlijk verhaal van Brainpower
• Rinke leest de binnengekomen appjes voor en steekt kaarsjes aan
• Persoonlijk verhaal en muziek: Julia van der Toorn
• Fragment uit het Paasverhaal door Rinke Verkerk
• Muziek: Live Forever door Lakshmi
• Afronding door Rinke Verkerk
TE BEKIJKEN VIA START.VERUS.NL EN YOUTUBE
Tijdens de vorige online paasviering werden wij verrast door meer dan 200.000 kijkers
die tegelijkertijd naar de uitzending keken. Dit leidde tot technische uitdagingen. Om dit
te voorkomen zijn de vieringen nu via start.verus.nl en youtube.com/veruswoerden te
bekijken.
OOK ACHTERAF BESCHIKBAAR
Na de live uitzending is de viering direct als video online beschikbaar en daarmee in te
zetten op een tijdstip dat past binnen het eigen lesprogramma. Scholen hebben daarmee
de keuze om leerlingen al dan niet live te laten participeren in deze online vieringen.

