
Waar komt deze werkvorm vandaan? De inspiratie komt 
uit Bergen aan Zee, waar ze in de zomer op een dag in de 
zomervakantie na 23.00 uur dit ook doen. 

Welke thema’s van duurzame ontwikkeling kunnen aan 
bod komen? Daar is niet heel diep over nagedacht. Maar als 
er geen gas en stroom zou zijn dan kunnen kaarsen warmte 
en licht geven, zoals vroeger ooit. Het herinnert dus aan de 
luxe en de kwetsbaarheid van onze voorzieningen en roept 
op om als het nodig is elkaar op te zoeken en dan samennin 
soberheid het toch goed te hebben.

Met welk doel en welke doelgroepen heb je deze 
werkvorm gebruikt? De actie is bedoeld voor de 
leden van de eigen gemeente/parochie maar ook 
voor de buurt en andere belangstellenden. Doelen zijn 
gemeenschapsvorming, bewustwording, gezelligheid, 
samenwerking tussen kerken, lokale bekendheid.

Welke stappen doorloop je bij toepassing van deze 
werkvorm?  
1) Werkgroep vormen; 
2)  Overleg, onder andere over planning,inkoop, symboliek, 

muziek;
3)  Aankondiging in kerkblad, zondag mededelingen, 

buurtkrant (met foto van vorig jaar) en lokale omroep;
4)  Bestellen bij AH of IKEA;
5)  Klaarzetten vanaf 9.00 uur tot ca. 15.00 uur, aansteken 

vanaf 18.00 (brandt tot circa 21.00 uur);
6)  Mensen komen naar de kerken, lopen de route, luisteren 

muziek, kunnen mediteren, drinken samen o.a. koffie/
thee/warme wijn;

7)  Volgende ochtend 9.00 – 12.00 uur opruimen met  
de werkgroep.

Is er een externe begeleider bij nodig of kun je het zelf 
doen? Zelf doen!

Welke materialen zijn nodig? Ca 5.000 waxinelichtjes en 
evenveel jampotjes waar de waxinelichtjes in geplaatst 
worden. De jampotten kunnen desgewenst geleend worden 
bij de Jozefkerk/Mariakerk. Verder koffie, thee en warme 
(bisschops-)wijn. 

Wat is de doorlooptijd van de werkvorm? Twee uren.

Hoeveel uren kost voorbereiding en uitvoering? Twee of 
drie avonden voorbereiden met de werkgroep en verder de 
uren voor klaarzetten en opruimen.

Welke kosten zijn ermee gemoeid? Circa € 150 voor 
waxinelichtjes en kaarsen. Koffie, thee en warme wijn 
verdienen zichzelf terug. Mogelijk geeft Stila een bijdrage 
(stila-assen.nl). Het project draait dus ongeveer quitte. De 
kerken kunnen dan garant staan. 

Waarin wordt de opbrengst van de werkvorm zichtbaar? 
Gemeenschapsgevoel, contacten, lokale zichtbaarheid, 
mensen komen in de kerk.

Informatie: Jos Engelman, 06 1299 1079
penningmeester-assen@franciscus-parochie.nl/ 
Vermelding in werkvelden:  #1 inspiratie en 
inspiratiebronnen, #5 duurzaam huishoudelijk beheer, 
#6 duurzame leefstijl, #7 rol van de gemeenschap in de 
samenleving.

Levensbeschouwelijke gemeenschappen Assen / 
Inspiratie voor Duurzaamheid / Werkvormen*

*Het doel van een werkvormbeschrijving is om een succesvolle werkvorm te delen met andere gemeenschappen. Die kunnen deze 
dan herhalen, al dan niet na aanpassingen. Zo hoeven er minder wielen uitgevonden te worden, ontstaat er een gezamenlijke collectie 
van praktijkkennis en ontstaan er meer lokale verbindingen tussen de gemeenschappen. Per saldo versterkt dit de bijdrage van de 
gemeenschappen aan duurzame ontwikkeling.
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Kerken in Kaarslicht (KiK)
Op vrijdagavond 4 november worden tussen 19.00 en 21.00 de Jozefkerk en de Mariakerk 
verlicht met alleen kaarslicht. Ook de looproute tussen de beide kerken wordt gemarkeerd, met 
jampotten waarin waxinelichtjes branden. In de kerk worden symbolen (bijv. geloof, hoop en 
liefde) uitgebeeld met waxinelichtjes. Er is stemmige muziek en bezoekers kunnen mediteren en 
o.a. koffie, thee en warme wijn kopen.
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