GIDS VOOR JE EIGEN

Mobiel kerkje
KERK IN DE BUURT

De ervaring uit
Beilen
In Beilen heeft predikant Magda Hazeleger het
initiatief genomen om een ‘oecumenisch mobiel
kerkje’ vorm te geven. De kerken in Beilen staan
niet centraal in het dorp, en mede daarom leek
het een goed idee om een mobiel kerkje te bouwen dat bij hoogtijdagen en events ‘present’ is.
De kerk beweegt zich daarmee letterlijk naar de
mensen toe. De ‘niet-talige’ presentie sluit goed
aan bij de Drentse volksaard.
In het kerkje is gelegenheid een kaarsje aan te
steken, een gebedskaart in te vullen, en eventueel een mailadres achter te laten. Gecombineerd
met het kerkje is er een gebedsboom, waar de
gebeden in gehangen kunnen worden. De kerk
is ongeveer zo groot als een wachthuisje. Er is
ruimte voor een persoon, eventueel samen met
een kind. De achterwand bestaat uit een spiegel. Die spiegel roept verstilling op en soms ook
ontroering. ‘Ik had niet gedacht dat ik mezelf in
de kerk zou tegenkomen’ was een reactie van een
bezoeker. Deze persoon heeft inmiddels gesprekken met de predikant.
Het kerkje is gemaakt door een gemeentelid, die
op deze manier zijn talenten kon inbrengen op
het kerkelijk erf. Het staat opgeslagen bij een
ander gemeentelid, die op die manier zijn steentje bijdraagt. Met dit ‘mobiele kerkje’ wordt het
geloof; de ‘herinnering aan een heilige ruimte’
present gesteld. Als het mobiele kerkje wordt
gecombineerd met een zitje, is er een expliciete
uitnodiging tot het voeren van een gesprek.
De mobiele kerk in Beilen is o.a. ingezet tijdens
de Kerstmarkt, de Fietsvierdaagse, het Feest van
de Geest, de Zomermarkt, de Voorjaarsmarkt, de
Nieuwjaarsviering en de tentdiensten.
Vooral ook kinderen vinden het erg leuk om even
naar binnen te lopen. De mobiele kapel wordt
gebruikt door verschillende kerken in het dorp: de
Protestantse gemeente, de Gereformeerde kerk
Vrijgemaakt, de Vrijzinnige gemeente, de RoomsKatholieke kerk en de Evangelische Gemeente.
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Bouwen aan je eigen mobiele kerk
In deze gids vind je alle informatie die je nodig hebt om je eigen mobiele kerk te ontwerpen.
We reiken je hieronder bouwstenen aan. Bij elke bouwsteen vind je informatie en tips. De bouwstenen staan in een redelijk logische volgorde, maar zijn soms ook om te wisselen. We gaan er bij
deze bouwstenen van uit dat je de eerste stappen op weg naar ‘Kerk in de buurt’ al hebt gezet aan
de hand van de startgids. Dan ben je al bezig geweest met wat er binnen je kerk speelt en mogelijk
is en met het ontdekken van je buurt. Verder heb je waarschijnlijk al een groepje mensen dat zich in
wil zetten om kerk in de buurt te zijn. Heb je dat nog niet gedaan, ga dan eerst aan de slag met de
startgids.

BOUWSTEEN 1:
Onze visie

Zou je de mobiele kerk ook ergens een meer centrale
en permanente plek willen geven?

Bespreek met elkaar wat je drijft om een mobiele kerk
vorm te gaan geven. Wat is je inspiratie, en wat wil je
van daaruit brengen in je omgeving? Waarom wil je
een mobiele kerk? Is de ‘staande’ kerk niet genoeg?
Moet die mobiele kerk aanvullend zijn, of vervangend
voor de bestaande kerk(en)? Het is ook goed om na te
gaan welke kernfuncties je ziet voor de mobiele kerk. Is
de kerk om te bidden, om kaarsjes in op te steken, om
teksten te lezen? Of beoog je juist een goed gesprek,
of het luisteren naar muziek? Ook is het van belang om
met elkaar te bespreken wanneer je de mobiele kerk in
je buurt zou willen inzetten. Bij hoogtijdagen? Bij evenementen? Bij plotselinge verdrietige gebeurtenissen?
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BOUWSTEEN 2:
Ons team
Wat je kunt doen en bereiken met je mobiele kerk, is
erg afhankelijk van de kwaliteiten in je team. Het is
goed om na te gaan welke kernkwaliteiten en talenten
er al aanwezig zijn in het team. Soms is het nodig om
het team aan te vullen. Zorg er in ieder geval voor dat
je niet alleen ‘dromers’ in je team hebt, maar ook ‘doeners’. Het bouwen van de mobiele kerk is een mooie
activiteit voor mensen die zich aan de rand van de kerk
bevinden, maar wel uitgesproken talenten hebben op
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het gebied van bouwen en vormgeven. Talenten die
in het kerkelijk leven niet zo snel worden gezien, maar
met de bouw van een mobiele kerk volledig in het licht
komen te staan.

om met elkaar te bespreken of je samenwerkingspartners als de plaatselijke gemeente, de ondernemersvereniging, de scholen, de pers, etcetera nodig hebt.

BOUWSTEEN 5:
Ons ontwerp

BOUWSTEEN 3:
Onze doelgroep

Voor het ontwerp van de mobiele kerk is het van belang goed na te gaan wat je visie is, wat je inspiratie
is, en wat je doelgroep is. Als je dat helder hebt, kun je
met elkaar aan het ontwerpen gaan. Van welk materiaal wil je de kerk maken? Moet de kerk inklapbaar zijn,
en gemakkelijk te verrijden? Wil je de kerk tussen de
hoogtijdagen en evenementen door ook ergens standaard hebben staan? Hoe kun je de kerk zo ontwerpen
dat deze gemakkelijk is op te slaan? Ook is het goed
om na te denken over het vervoer van je kerk. Bij het
ontwerpen zijn mensen met een timmermansoog en
gevoel voor de praktische uitwerking van groot belang.
Ook zijn er mensen nodig die gevoel hebben voor
zorgvuldige (religieuze) vormgeving, voor kleuren, en
voor de juiste voorwerpen in de mobiele kerk; mensen
die gevoel hebben voor sober, smaakvol, en betekenisvol inrichten. In je ontwerp kun je ook rekening houden met duurzaamheid, kies duurzame materialen of
hergebruik materiaal dat er al is. Ook belangrijk: zorg
ervoor dat je kerkje een beetje ‘hufterproof’ is.

Welke doelgroep hebben jullie op het oog? Als het
goed is hebben jullie aan de hand van de startgids
duidelijk hoe je buurt eruit ziet, en wat mogelijke
doelgroepen zijn. Of wil je je juist met de mobiele kerk
richten op de hele buurt, en vind je het niet nodig om
doelgroepen te onderscheiden? Het onderscheiden van
doelgroepen kan wel tot keuzes leiden met betrekking
tot de inrichting en vormgeving van je mobiele kerk.

BOUWSTEEN 4:
Samenwerkingspartners
Bij de start van het idee ‘Mobiele kerk’ is het van belang na te gaan wie je als samenwerkingspartner wilt.
Kun/wil je het initiatief verbreden naar andere kerkgenootschappen? Wil je er een oecumenisch project van
maken? Wat betekent dat voor de inrichting en vormgeving? Wat betekent het voor je team? Ook is het goed

KERK IN DE BUURT

4

MOBIEL KERKJE

BOUWSTEEN 6:
Middelen

doel kunt koppelen aan de hoogtijdag,
de markt, of de actuele gebeurtenis in de
buurt; de reden waarom je met je mobiele
kerk aanwezig bent.

Voor ongeveer 500 euro aan materialen kun je een
mooie mobiele kerk bouwen. Daarnaast heb je natuurlijk menskracht nodig. Een goede timmerman (of
meer), een goede vormgever, mensen die zorgen voor
de afwerking, mensen die spullen kopen voor in het
kerkje. Denk ook aan opslagruimte, en een vervoermiddel om de mobiele kerk te vervoeren. (een kar, busje,
bakfiets). Check ook even of er vergunningen nodig
zijn voor het opstellen van het kerkje, en het eventueel
branden van kaarsjes.
Je hebt vrijwilligers nodig voor het bemensen van
de kerk. Maar soms is het ook mogelijk om het kerkje
‘onbemenst’ ergens neer te zetten.

BOUWSTEEN 9:
Evalueren
Het is belangrijk om regelmatig te evalueren. Wat
‘brengt’ de mobiele kerk in de buurt? Past de vorm bij
wat jullie beogen? Moeten er aanpassingen plaatsvinden in de inrichting? Ook is het goed om na te gaan
bij welke evenementen de mobiele kerk aanwezig kan
zijn. Tenslotte is het goed om je teamsamenstelling
onder de loep te nemen. Heb je de juiste mensen in je
team? Of moeten er aanvullingen plaatsvinden?

BOUWSTEEN 7:
Communicatie
Het is natuurlijk leuk om de mobiele kerk in gebruik
te stellen met veel media-aandacht. Stel een persbericht op dat je naar alle papieren en digitale kranten
kunt sturen. Maak foto’s die je op de website kunt
zetten. Denk ook aan Facebook en Twitter. Bedenk
van tevoren wat je gaat zeggen als er een journalist
lang komt die vraagt naar het hoe en waarom van je
mobiele kerk.
Het is handig om te werken met een jaaragenda: plan
vooruit waar en wanneer de mobiele kerk ergens te
vinden is. Dan kun je aan de hand daarvan je communicatie ook plannen.

BOUWSTEEN 8:
Opbrengsten
De belangrijkste opbrengst is, dat je mensen laat
zien dat de kerk er voor hen is, ook al gaan ze er niet
naar toe. Dat je de kerk meer bekendheid geeft, en
laat zien dat de kerk naar mensen en gebeurtenissen
toe beweegt. Dat mensen worden herinnerd aan een
‘heilige plek’ en worden uitgenodigd tot bidden en
het lezen van heilige teksten.
Als je een zitje maakt naast de mobiele kerk, kan de
opbrengst ook zijn dat je wezenlijke gesprekken voert
met mensen. Die kunnen ook voortkomen uit mailadressen die mensen achterlaten of gebedsintenties.
Je kunt bij de mobiele kerk een collectepot neerzetten voor een bepaald (lokaal) doel. In die collectepot
kun je geld verzamelen, maar wellicht ook spullen of
voedsel. Ook daarin laat je zien dat de kerk betrokken
is op de lokale samenleving. Het mooist is als je dat
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WWW.PROTESTANTSEKERK.NL/KERKINDEBUURT

WWW.KERKINDEBUURT.NL

Wil je als gemeente van betekenis zijn voor de mensen in je dorp of wijk? Dan helpt
‘Kerk in de buurt’ je daarbij. Aan de hand van de praktische startgids kun je ontdekken
hoe je buurt eruit ziet en wat past bij je gemeente. Daarna kun je één van de initiatieven
kiezen om mee aan de slag te gaan in de buurt of je kunt een eigen initiatief vormgeven.
Een aantal maal per jaar kun je andere kerken ontmoeten die ook Kerk in de buurt zijn.
Kijk voor beschikbare initiatieven en actuele informatie over ‘Kerk in de buurt’
bijeenkomsten op www.protestantsekerk.nl/kerkindebuurt of www.kerkindebuurt.nl.

CONTACTGEGEVENS
Protestantse Kerk in Nederland
Website: www.protestantsekerk.nl/kerkindebuurt
E-mail: info@protestantsekerk.nl
Telefoon: (030) 880 18 80
Adres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht
Diaconaal Steunpunt van de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerken
Website: www.kerkindebuurt.nl
E-mail: info@diaconaalsteunpunt.nl
Telefoon: (038) 427 04 80
Adres: Dokter Spanjaardweg 4b, 8025 BT Zwolle
Christelijke Gereformeerde Kerk
Website: www.cgk.nl
E-mail: diaconaat@cgk.nl
Telefoon: (0318) 582367
Adres: Ghandistraat 2, 3902 KD, Veenendaal

