
Welkom!
..bij Kunst&Kerk. In deze folder krijgt u in woord en beeld een 
inkijk bij de kunstwerken met het thema:
                   ‘Lichtdrager’. 
De kunstwerken zijn gemaakt door 8 kunstenaars en creatieve 
mensen uit de regio Kootwijkerbroek. De kunstenaars vinden 
eenheid en verbonden-heid door wat ze gemeen hebben: het 
verlangen om beelden te scheppen en mede gelovigen hierin 
te betrekken. Graag laten we u opnieuw of voor het eerst 

kennismaken met kunst en 
met de manier waarop een 
kunstwerk vernieuwend of 
zelfs indrukwekkend positief 
van invloed kan zijn op het 
persoonlijke geloofsleven.

We wensen een ieder veel 
aandacht en genoegen toe!
Hartelijke groet, namens Kunst&Kerk

Dita Jansen, ‘Avondlied’, 
acryl op doek, 40x100 cm

Rida van Triest, ‘Verschijning’, 
Olieverf op linnen doek, 80x40 cm

Fred Dörfel, ‘Het vissersmeisje’, 
fotofrafie, stjil: ‘low key’ ook wel 

‘Rembrandt verlichting’ genoemd, 
90x60 cm

Thea Lagerweij, ‘Zonder titel’, olieverf op linnen, 80x120 cm

De dag, door Uwe gunst ontvangen
Is weer voorbij, de nacht genaakt
En dankbaar klinken onze zangen
Tot U, die licht en duister maakt.

(...) Clair-obscur is Frans voor 
‘licht en donker’. Deze manier van 

fotograferen noem ik ook wel 
‘schilderen met het licht’. 

Ik zorg dat de belangrijkste delen 
correct belicht worden en in de 

donkere partijen nog iets herken-
baars of juist mysterieus te zien is.

Jezus nam opnieuw 
het woord. Hij zei: 

‘Ik ben het Licht voor de 
wereld. Wie mij volgt 
loopt nooit meer in de 
duisternis, maar heeft 
licht dat leven geeft”.
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Davitha van de Kuilen, ‘Lichtdrager, Ik zal er zijn’, 
acryl en inkt op doek, 50x60 cm

Een boog in de wolken 
als teken van trouw

Staat boven mijn leven zegt: 
Ik ben bij jou

In tijden van vreugde, 
maar ook van verdriet

Ben ik bij U veilig, 
U die mij ziet. 

Ik zal er zijn’ van Sela
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Info
Over de reizende expositie van Kunst&Kerk 
en overige info zie: www.kunstenkerk.nu
Of mail naar Davitha van de Kuilen: info@davitha.nl 

Voor de activiteiten van Kunst&Kerk zijn we afhankelijk 
van giften. Wilt u in de onkosten ondersteunen? Wij zien 
uit naar uw bijdrage, te doneren bij een expositie of bij 
één van de deelnemende kunstenaars.

Colofon
Fotografie: Rik Jansen
Vormgeving: Joëlle v/d Pol, Studio Terlouw
Kunst&Kerk: Hennie Ansink, Fred Dörfel, Dita Jansen (penningmeester), Marry van de Klok 
(secretaris), Davitha van de Kuilen (voorzitter), Thea Lagerweij, Wilma Terlouw, Rida van Triest.

De fundamenten van 
de nieuwe stad:

1) Geluchte 
2) Gewelf 
3) Hemel 

4) Hemelgewelf 
5) Hemelkoepel  
6) Hemelruim 

7) Sterrenhemel 
8) Uitspansel 

9) Zwerk

De duif is het symbool 
van de Heilige Geest. 

De duif kijkt het meisje aan. 
Zo ziet God naar ons om.

Het meisje heeft haar ogen 
gesloten; zij is stil voor God 

in overgave aan Hem.
In Zijn licht mogen wij leven.

Wilma Terlouw, ‘Firmament’, 
Mixed Media op doek, 30x30 cm

Hennie Ansink, ‘Een sereen schilderij’, 
acrylverf, 50x70 cm

Marry Klok, ‘Stroomlijn’, 
acryl op doek, 30x40 cm

Al wat bestaat, ontstaat.
In het woord was leven, 

Het leven werd licht. 

Joh. 1:3-5


