
 

 

 
KUNST IN DE KERK: PINKSTEREXPOSITIE 2017: DOE MEE! 
 
Pinksterexpositie in de drie kerken van de Protestantse Gemeente Huizen 
 
Al twee jaar heeft de Oosterlichtkerk een expositie georganiseerd voor professionele en –
amateurkunstenaars van de Oosterlichtkerk, de Goede Herderkerk en de Kruiskerk. Dit jaar ontstond de 
behoefte om het project wat breder te trekken. Let op: er wordt nu een Pinksterexpositie georganiseerd in 
de 3 kerken tegelijkertijd. Graag roepen we weer iedereen op die zich op een of andere manier beeldend 
uitdrukt om mee te doen. Misschien deed je nog niet eerder mee, schroom niet en deel je werk. Onderaan 
dit artikel staat alle belangrijke informatie om mee te doen. Behalve dat de expositie dit jaar in de 3 kerken 
wordt gehouden is er nog iets nieuws: ook poëzie zal een plek krijgen. Dus ook dichters worden uitgenodigd 
om mee te doen. Mocht er bij de ene kerk veel meer werk binnenkomen dan bij de andere kerk, dan 
verdelen we het werk over de kerken. We hopen een boeidende Kerken Kunstroute samen te stellen als 
aanstekelijke plek in de Huizer gemeenschap. 
 
Expositiethema 
 
Zoals elk jaar heeft de expositie ook nu een thema. Het thema van de Pinksterexpositie van 2017 is: “Jij, 
ik…wij”. Het idee hierachter is dat de Geest bezielt en verbindt. Het is in onze tijd ook een actueel thema, 
waar we als kerk een eigen gezicht aan kunnen geven, midden in een maatschappij in beweging. Ds. 
Geertje de Vries van de Goede Herderkerk verwoordt het thema als volgt: 
 
Het thema Jij, ik… wij zet je op het spoor van relaties en verbindingen. 
Geen mens is een eiland, dichtte de Engelse dichter John Donne in 1624. En in het begin van de bijbel, bij 
de scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2, wordt de mens al getekend als mens-in-relatie. Elkaar zijn wij 
gegeven, tot naaste en tot tegenover.  
Het pinksterverhaal in Handelingen 2 laat zien dat mensen niet alleen in relatie staan tot de ander, maar 
ook tot de Ander, tot God. De heilige Geest verbindt hemel en aarde, verbindt onze ziel met zijn oorsprong, 
de levensadem die God geeft. 
Beide relaties: van mensen met elkaar en van God en mens klinken mee, in het thema. Deze relaties zijn 
echter niet zonder problemen of wrijving. Verbinding is een grote uitdaging in een samenleving vol 
diversiteit. Elkaars taal verstaan, zoals in Handelingen 2, vraagt om inspiratie en om een open houding 
zonder angst of wantrouwen. In ieder geval is het niet vanzelfsprekend. Al snel na het scheppingsverhaal 
lezen we in de Bijbel over de eerste broedermoord. Leven in verbinding brengt ook conflicten en 
teleurstellingen met zich mee. En nog weer wat verder in de bijbel horen we over de Babylonische 
spraakverwarring, waardoor mensen verstrooid raken en van elkaar verwijderd.  
Ook in de relatie tussen God en mens spelen afstand en moeite hun rol. Veel psalmen stellen de vraag naar 
Gods aanwezigheid op een indringende manier. En veel mensen betwijfelen of God zich nog wel iets aan de 
schepping, de wereld gelegen laat liggen.  
Toch blijft de gedachte van verbinding, de roeping om een naaste te zijn, het verlangen dat de hemel de 
aarde raakt, als een rode draad in het leven en in het geloof klinken. We dagen jullie uit om al schilderend, 
beeldhouwend, fotograferend of dichtend dit thema te verbeelden.  
 
Praktische informatie om mee te doen en belangrijke data 
 
Wie: professionele- en amateurkunstenaars van de Oosterlichtkerk, de Goede Herderkerk en de Kruiskerk. 
Van alle leeftijden. Dus ook werk van kinderen en jongeren is welkom.  
Wat: beeldend werk in alle beeldende disciplines: schilderijen, fotografie, beeldhouwwerk, keramiek, 
installaties, video, quilts, tekeningen etc. In elk formaat. Mocht je twijfelen of het kan: neem even contact 
op. En dit jaar ook poëzie! Je doet mee met 1 werk per persoon (ook een 3-luik bijv telt als 1 werk), of een 
gedicht. 
Hoe doe je mee: mail uiterlijk 8 mei 2017 een foto van je werk, voorzien van je naam, de titel van je werk, 
het formaat, het materiaal/discipline en een tekstje over de gedachte achter het werk (maximaal 100 



 

 

woorden) naar de contactpersoon in jouw kerk. Of mail je gedicht. Ben je jonger dan 18 jaar, vermeld dan 
ook je leeftijd. Het is belangrijk dat je deze instructies precies volgt en wees op tijd! 
Inleveren en ophalen werk: je levert je werk (voorzien van naam en ophangsysteem, poëzie ingelijst) bij je 
eigen kerk in op maandag 15 mei 2017, tussen 19.00 – 20.00 uur. Je haalt je werk na de expositie weer op 
op maandag 26 juni tussen 19.00 – 20.00 uur.  
Expositietijd: op zaterdag 3 juni is de opening van de Pinksterxpositie, nadere informatie hierover volgt 
later. De expositie loopt t/m zondag 25 juni.  
Verzekerd: je werk is verzekerd vanaf het moment van inleveren tot het moment van ophalen. 
 
Adressen om je aan te melden en voor info: 
 
Oosterlichtkerk: Grady van den Bosch: gradyvandenbosch@kpnmail.nl 
Goede Herderkerk: Geertje de Vries: dsgeertje@gmail.com  
Kruiskerk: Elzemarie Molenaar: info@elzemarie.nl   
 
Heb je belangstelling om mee te doen, lees dan alles nauwkeurig door en bewaar de belangrijke data goed. 
We bidden voor en vertrouwen op een prachtig project waarbij de Geest zal inspireren om je als individue 
creatief en artistiek uit te drukken, en ons zal samenbrengen rondom Zijn verbindende kracht. Halleluja. 
We hebben er zin in! 
 
De commissie Kunst in de Kerk “breed”. 
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