
Een kerk vol hoop!

Maak een mobiel van duiven

Misschien is het mogelijk met een klein aantal

mensen bij elkaar te komen met Pinksteren of heeft

u ervoor gekozen dat juist nog niet te doen. Een

(groot) deel van de gemeente zal in ieder geval de

dienst thuis meebeleven. Toch is het juist bij dit

thema mooi dat het een dienst wordt waar de hoop

van en voor iedereen een plaats krijgt. Een feest van hoop dat we als hele gemeente vieren.

Duivenmobiel

Een aantal gemeenten maakten rond Pinksteren een grote duivenmobiel die in de kerk

kwam te hangen. Een mooie manier om de hoop letterlijk en figuurlijk een plek te geven.

Een kerk vol duiven, een kerk vol hoop. En eenvoudig te organiseren. Hoe werkt het?

Een kerk vol duiven van hoop

● Vraag de kinderen uit de gemeente of zij voor de gemeente duiven willen vouwen. Of

vraag gemeenteleden dit zelf te doen, maar biedt ook aan dat mensen een duif

kunnen krijgen. Kies vrolijke kleuren, die bij elkaar passen. Denk bijvoorbeeld aan

geel, oranje, rood en wit, zodat de mobiel echt een pinksterkarakter krijgt.

● Deel de duiven uit aan zoveel mogelijk gemeenteleden. Breng ze rond en doe er een

leuke brief bij. Of laat ze ophalen in de kerk, zodat mensen ook weer een keer naar

de kerk kunnen komen. Vertel wat de bedoeling van de duif is: alle duiven samen

komen aan een mobiel in de kerk te hangen: zo vormen ze samen de hoop van de

gemeente. In de pinksterdienst bidden we voor de dingen die op de duiven zijn

geschreven.

● Vraag of mensen op de duif aan twee kanten een tekst willen schrijven. Aan de ene

kant waar mensen op hopen. Dat kan een einde aan de coronasituatie zijn, maar ook

het slagen voor je eindexamen of een vriend die weer beter wordt. Aan de andere

kant schrijven mensen waar ze hoop van krijgen, bijvoorbeeld het geloof, de kerk,

God, een goede vriend.

● Zorg dat de duiven een paar dagen van tevoren zijn ingeleverd en haal ze op bij wie

niet naar de kerk kan komen. Wie de duif in de kerk komt ophalen kan die natuurlijk

ter plekke invullen.



● Laat de predikant de teksten op de duiven lezen en ze opschrijven. Als er een

gastpredikant is, laat dan iemand anders dit doen en stuur het lijstje door. Doe dit

zorgvuldig en let op anonimiteit.

● Hang alle duiven aan een grote mobiel (zie uitwerking hieronder) en hang deze op

een centrale plek in de kerk. Zorg dat de duiven zichtbaar in beeld gebracht kunnen

worden tijdens de dienst.

● Sta stil bij de hoop van de gemeente rond de gebeden en neem de punten die zijn

opgeschreven daarin mee. Kies er een aantal uit waarmee je woorden geeft aan

alles wat is opgeschreven.

● Laat de duiven nog een paar weken in de kerk hangen, zo herinneren ze aan de

hoop van Pinksteren.

Een mobiel vol duiven maken

Het maken van een mobiel vol duiven is makkelijker dan het lijkt. Wat moet je doen?

● Voor het vouwen van duiven zijn op internet volop tekeningen, instructies en filmpjes

te vinden. Kies kleuren die passen bij Pinksteren, zoals geel, oranje, rood en wit.

● Maak van elektriciteitsbuis (met verbindingsstukken) een grote cirkel. Hoe groot je de

mobiel precies maakt hangt enigzins af van het aantal duiven dat er aan komen te

hangen. Denk zeker aan een doorsnee van 2-3 meter. Zorg dat de buizen goed vast

zitten en niet los kunnen schieten.

● Omwikkel de cirkel stevig met wit crêpepapier.

● Span touwtjes van de ene kant van de cirkel naar de andere. Zorg dat er een web

van touwtjes in de cirkel komt. Hier hang je straks de duiven aan.

● Meet vier gelijke stukken (stevig) touw uit. Maak het touw op vier gelijke stukken van

elkaar vast aan de buis. Knoop ze aan de andere kant alle vier aan een grote ring

vast. Alle vier de touwtjes komen dus aan deze ring. Als de mobiel klaar gebruik je

deze ring om hem op te hangen.

● Maak touwtjes aan de duiven vast. Gebruik verschillende lengtes, zodat het straks

lijkt of de kerk gevuld is met duiven. Maak de touwtjes niet te kort, maar kijk goed

welke lengte mooi is om de duiven straks zo goed mogelijk tot hun recht te laten

komen.

● Knoop de duiven aan de touwtjes in de mobiel. Verdeel ze zo goed mogelijk over de

cirkel en wissel korte en lange touwtjes en kleuren af.

● Hang de mobiel op een zichtbare plek in de kerkzaal. Zorg dat de duiven in beeld

kunnen komen tijdens de onlinedienst.

● Zo hangt er straks een kleurige mobiel vol van hoop in de kerk!

http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Duif_02/
https://www.youtube.com/watch?v=W9OTxWpoxA0


● Tip: doe het samen en kijk wie wat kan doen om de duiven en mobiel te maken.

Maak het ook op deze manier iets van iedereen!

● Kijk voor een indruk van een kerk vol met duiven naar de Pinksterviering 2019 van

Met hart en ziel. Hier zijn de duiven door de hele kerk gehangen en worden ze van

verschillende kanten in beeld gebracht. De duiven aan één mobiel hangen zal in de

meeste gevallen zowel praktischer zijn als makkelijker om op de camera te krijgen.

Tip: door te werken met een mobiel hangen de duiven als vanzelf op een mooie manier bij

elkaar. Misschien lukt het maken van een mobiel niet of is er geen plek voor. Uiteraard

kunnen de duiven dan natuurlijk ook op een andere manier worden opgehangen. Op de foto

hieronder een voorbeeld uit de kerk in Schraa. Hier werd de predikant geïnspoireerd door de

duiven in de kathedraal van Salisbury.

Stuur een foto

Is het gelukt en hangt de mobiel in jullie gemeente? Maak een foto en stuur ‘m naar Kerk in

Actie! Mail de foto naar info@kerkinactie.nl.

https://www.youtube.com/watch?v=T_uAazJYhoY
https://www.bbc.com/news/uk-england-wiltshire-44071442
mailto:info@kerkinactie.nl

