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DRAAIBOEK:
DE SCHOENENDOOSACTIE 
IN DE GEZINSDIENST
Fijn dat je aandacht wilt besteden aan de Schoenendoosactie! Door het vullen en 

versieren van een simpele schoenendoos kun je kinderen een echte schat geven. 

Om het je makkelijk te maken, heeft inspirator en goochelaar Elmar Hofstee een online 

gezinsvoorstelling gemaakt. Je kunt deze videovoorstelling tijdens een gezinsdienst 

of kinder(neven)dienst XL afspelen. Zo maakt de gemeente kennis met de actie. Dit 

draaiboek vertelt hoe je de voorstelling kunt gebruiken.
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DEEL 1: OVERDENKING
ca. 10 minuten
In deze video laat Elmar de gemeente nadenken over Mattheüs 25:35-40. De overdenking sluit af met een lied. 

Je kunt meezingen met de video of het lied zelf uitvoeren met eigen muziek/muzikanten. Je kunt de video ook 

gebruiken als inspiratie voor een eigen preek.

DEEL 2: GOOCHELVOORSTELLING ‘GEEF EEN SCHAT’
ca. 25 minuten
In deze video neemt Elmar de gemeente mee in een voorstelling over het helpen van anderen. In de voorstelling 

staat het Bijbelverhaal over de talenten centraal.

DEEL 3: VIDEO ‘AAN DE SLAG’
ca. 5 minuten
In deze video laat Elmar zien welke impact de Schoenendoosactie heeft en hoe je zelf aan de slag kunt. 

Deze oproep tot actie sluit af met een lied. Je kunt meezingen met de video of het lied zelf uitvoeren met eigen 

muziek/muzikanten.

DE COMPLETE GEZINSVOORSTELLING (DEEL 1-3 SAMEN)
ca. 45 minuten
In deze video volgen deel 1, deel 2 en deel 3 elkaar naadloos op.

DE ONLINE VIDEO’S
VAN HET KERKENPAKKET

Verder vind je op schoenendoosactie.nl/download-kerkenpakket ook nog de volgende materialen:

   De uitgeschreven tekst van de overdenking van Elmar. Die kun je bijvoorbeeld gebruiken als inspiratie voor 

een eigen overdenking, als je ervoor kiest om de overdenking van Elmar niet af te spelen.

   Songteksten en een muziektrack van de liedjes in de gezinsvoorstelling. Je kunt de liedjes dan zelf 

begeleiden of meezingen met de track.

Je vindt de gezinsvoorstelling op schoenendoosactie.nl/download-kerkenpakket. Deze 

voorstelling bestaat uit drie delen/video’s. Je kunt ze als één geheel afspelen, maar 

je kunt ook losse onderdelen gebruiken. Zo kun je de kerkdienst naar eigen inzicht 

vormgeven. Je kunt de video’s ook gebruiken voor een kinder(neven)dienst. Daarvoor 

bestaat een apart draaiboek. We vertellen je eerst welke video’s er zijn:

https://schoenendoosactie.nl/download-kerkenpakket/
https://schoenendoosactie.nl/download-kerkenpakket/
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Vooraf regelen
   Kondig de gezinsdienst aan op website, in kerkblad en (e)nieuwsbrief. Je kunt hiervoor elementen gebruiken 

uit het voorbeeldbericht op schoenendoosactie.nl/downloads.

   Bekijk de video van de complete gezinsvoorstelling met de betrokkenen bij de dienst (voorganger, 

muziekteam e.d.).

   Bespreek welke onderdelen je gebruikt en hoe je de dienst wilt inrichten.

   Bespreek of je de liederen van de video meezingt of zelf uitvoert.

   Bespreek wanneer mensen de gevulde schoenendozen kunnen inleveren. Communiceer dit naar de 

gemeente en bespreek het inlevermoment(en) van de dozen met de koster of coördinator van de actie. 

Spreek ook af wanneer de organisator alle dozen wegbrengt.

   Stel een korte liturgie op voor de onderdelen die niet in de voorstelling zitten, bijvoorbeeld: welkom en 

mededelingen, liederen vóór de start van de video, en gebed/collecte/slotlied na afloop van de video.

   Zorg voor een beamer en goede wifi voor het afspelen van de online voorstelling. Dit kan rechtstreeks 

vanaf de website.

   Leg een folder van de Schoenendoosactie op of onder alle stoelen klaar. Mensen die thuis meekijken, 

kunnen de folder downloaden via schoenendoosactie.nl/downloads.

   Optie: zet schoenendozen klaar die kinderen kunnen meenemen na de dienst. Ken je iemand die thuis heeft 

meegekeken? Neem dan een doos voor hem/haar mee.

DRAAIBOEK
GEZINSDIENST
In dit draaiboek gaan we ervan uit dat je de complete voorstelling afspeelt in de dienst. 

Als je ervoor kiest om maar een of twee onderdelen te gebruiken, kun je het draaiboek 

daar zelf op aanpassen. De complete gezinsvoorstelling + de liturgie ervoor en erna 

kosten ca. 60 minuten.

TIPS

   Op zoek naar lege schoenendozen? Schoenenwinkels kunnen je vaak helpen! Verzamel de 

dozen voorafgaand aan de dienst en zet ze klaar.

   Check schoenendoosactie.nl/download-kerkenpakket voor extra materialen, zoals kleurplaten.

   Maak van de Schoenendoosactie meteen ook het collectedoel van de gezinsdienst.

   Ga na de voorstelling kort met kinderen in gesprek over de actie.
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Opzet van de dienst
   Start met de eigen liturgie (liederen, gebed). Introduceer het thema van de dienst. 

Elementen hierin kunnen zijn:

   Vandaag gaan we het erover hebben wat je voor een ander kunt doen, aan de hand van Mattheüs 25. 

Met onze deelname aan de Schoenendoosactie maken we dit heel concreet.

   We willen als gemeente meedoen aan deze actie om kinderen ver weg te helpen.

   Daarom kijken we naar een online voorstelling over de actie.

   Start de video van de ‘gezinsvoorstelling’. Let op de volgende kernmomenten:

   Op 11 min. en 23 sec. eindigt deel 1, de overdenking van Elmar. Dan start het lied Ik wil meer en meer 

gaan lijken op Jezus. Je kunt meezingen met de video of het lied zelf uitvoeren. NB: dit lied staat alleen in 

de video van de complete gezinsvoorstelling.

   Op 13 min. en 49 sec. eindigt het lied. Dan start deel 2, de goochelvoorstelling ‘Geef een schat’.

   Op 38 min. en 07 sec. eindigt de goochelvoorstelling en start deel 3, de video ‘Aan de slag’.

   Op 40 min. en 35 sec. eindigt deel 3. Dan start het slotlied Prijs de Heer met mij (Opwekking Kids 186). 

Je kunt meezingen met de video of het lied zelf uitvoeren.

   Sluit de dienst af op de manier die je gekozen hebt, bijvoorbeeld met gebed, collecte en lied.

   In de folder lezen de deelnemers wat ze moeten doen om de schoenendoos te vullen.

EXTRA LEUK!
Elmar in jouw kerk
Wil je echt een feestje maken van de start van de Schoenendoosactie? 

Je kunt Elmar Hofstee ook inhuren voor de kerkdienst of een themabijeenkomst. Hij voert de 

voorstelling dan live uit in jouw kerk of gemeente. Op schoenendoosactie.nl/kerkenpakket vind je 

een formulier om Elmar te boeken voor de (gratis) livevoorstelling.
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