
Een plek in de kerk 
Advent 2020 
 

 

Periode  

4 weken van advent groeien naar 
Kerstmis  

Nodig  
 

● 4 kaarten met de themawoorden: 
HOOP,  DANK, VERTROUWEN, 
LIEFDE (op dikker papier, in een 
houder of in een vouw (zie bijlage of 
zelf voorzien) 

● Een stapeltje vlammetjes (zie bijlage) 
gekopieerd op stevig gekleurd papier 
in tinten van geel, oranje, rood 

● een of meerdere touwen 

● kleine wasspeldjes of paperclips 

● schrijfgerei  

● ontsmettende handgel  

Voorbereiding 
1. Een plek in de kerk  

Kies een plek in de kerk, dit kan bijv. in 
de buurt van de adventskrans of 
kerststal, goed zichtbaar voor 
bezoekers. 
 

2. Een tafel 
Plaats er een tafel waarop je de 
blaadjes met de vlammetjes en 
schrijfgerei klaarlegt. Voorzie ook 
kleine  wasknijpertjes of paperclips. 
 

3. Touw 

Hang in de buurt van de tafel een touw 
op waar de vlammetjes kunnen 
opgehangen worden. Indien de 
bezoekers de vlammetjes gaandeweg 
aan het touw hangen, kunnen ze ook 
lezen wat anderen neerschreven. 
 

4. Per week een thema 

Plaats de eerste week het woord 
HOOP op de tafel (ga zo verder de 
volgende weken met DANK, 
VERTROUWEN en LIEFDE).   

    

5. Wat is de bedoeling? 
Plaats op de tafel de uitleg voor de 
bezoekers (zie bijlage): Schrijf op een 
vlammetje waarvoor je wilt bidden: 
mijn vlammetje van hoop, dank, 
vertrouwen of liefde voor …  We 
voegden er een aantal vragen aan toe 
waarmee men even kan  stilstaan rond 
dit thema. Dit zijn elke week andere 
vragen. 
 

6. Een boom 
Vlak voor kerst kun je de ‘slinger’ met 
alle vlammetjes in de kerstboom 
hangen in de kerk.  



Tips en variaties 
 

★ We gaan ervan uit dat dit coronaproof 
kan verlopen: mondmaskerplicht, niet te 
veel mensen tegelijk rond de tafel, 
handen ontsmetten voor het schrijfgerei 
wordt gebruikt. Regelmatig de tafel en 
het schrijfgerei ontsmetten is de 
boodschap! 

★ Je kunt de tafel verder aankleden met 
een mooie ondergrond, wat groene 
takken. Indien er geen adventskrans in 
de buurt staat, kan er ook een kaars bij 
het ‘themawoord’ geplaatst worden. Op 
het einde van de advent staan er dan 4 
woorden en 4 kaarsen op de tafel. 

 

 

★  Je kunt creatief zijn in de manier 
waarop je de letters van de woorden 
hoop, dank, vertrouwen en liefde op de 
tafel plaatst. Misschien kan er iemand de 
letters in karton,  isomo of hout maken? 

★ Wij hebben de vlammen op 
A5-formaat gemaakt voor in de kerk, 
maar er zijn ook kleintjes (4 op een A4). 
Deze kunnen ook in de kerk liggen om 
mee te nemen om thuis bij een kaarsje te 
plaatsen. 

 

 


