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Grote Kerk
kerk voor de Protestantse
gemeente en kerk voor de stad

Kerk met een missie
De deuren van de Grote Kerk (Kerkstraat 20,
´s-Hertogenbosch) zijn regelmatig op
woensdagmiddag, zaterdagmiddag en op
zondagmorgen na de kerkdienst geopend
voor publiek. Belangstellenden kunnen
binnenlopen voor een bezichtiging, een
concert, een rondleiding, een praatje of
om even tot rust te komen.

Open en gastvrij
De protestantse gemeente
‘s-Hertogenbosch wil een missionaire, dat
wil zeggen: open, gastvrije, oecumenisch
georiënteerde kerkelijke gemeenschap
zijn, maatschappelijk betrokken, een kerk
middenin de stad, dus een kerk van en
voor de stad. Er worden actief en creatief,
sociaal en mentaal verbindingen gelegd
tussen geloof, eigentijdse cultuur en
maatschappij.

U kunt tussen 13 en 16 uur gewoon
binnenlopen voor een bezichting, een
rondleiding, een praatje of om even
tot rust te komen.

Iedere zondagmorgen
welkom!
Elke zondagmorgen om
10.00 uur is er een kerkdienst
in de Grote Kerk (Kerkstraat
20, s-Hertogenbosch).
Na de kerkdienst is er koffie
en thee. Iedereen is van harte
welkom! Met Kerst en andere
bijzondere kerkelijke feestdagen
zijn er ook diensten. Ook als die
feestdagen niet op zondag vallen.

Meer informatie

Data Open Kerk winter 2016
November:
Woensdag 23 november
Zaterdag 26 november
Woensdag 30 november
December:
Woensdag 7 december
Woensdag 14 december
Woensdag 21 december
Woensdag 28 december
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Januari:
Kijk op www.pgdenbosch.nl
voor de meest actuele data.

www.pgdenbosch.nl
www.facebook.com/pgdenbosch
Of neem contact op met Hans Rinkel via:
- Email: hans.rinkel@home.nl
- Telefoon: 06-19 44 80 80

Expositie
Hannelieke van de Beek
"Licht voor onderweg"
19 november 2016
tot en met
10 januari 2017
Grote Kerk, Kerkstraat 20,
’s-Hertogenbosch
In de expositie zijn kunstwerken te
zien van Hannelieke van de Beek die
aansluiten bij de advent- en kersttijd.

Over de kunstenaar

De kunstwerken verhalen in ‘beelden’
van mijn levensweg. Inspiratie vind ik
in mijn verwondering over de wereld,
dichtbij en ver weg. In natuur, landschap
en de ontmoeting met mensen ervaar
ik tegelijkertijd het mysterie van de
bijbel. Voor mij is alles materiaal: textiel,
natuurlijke vindsels, hout, lood, glas en
steen. De beelden ontstaan door het
samenvoegen van fotografie, schilderen borduurwerk. In dit proces laat ik me
leiden door woorden, herinneringen,
gedachten van het moment en
associaties. Ze vallen mij toe. Ik werk
vanuit het materiaal, experimenteel,
intuïtief en associatief
Hannelieke van de Beek (1958)
studeerde aan de Koninklijke
Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag.
Impressies van reizen komen
veelvuldig terug in haar
werk.
Haar kunstwerken
zijn geëxposeerd
in veel kerken
in Nederland.

Kerken gebruiken deze kunstwerken
als onderdeel van (bijzondere)
kerkdiensten, in de veertig dagen-tijd,
Pasen, Pinksteren, gedachtenis-zondag.
Ook is het werk veel gepubliceerd
in tijdschriften en boeken. Zij maakt
fotokaarten met gedichten en toelichting.
De kunstwerken zijn ook te huur via haar
eigen kunstuitleen.
Meer informatie over de werken van
Hannelieke van de Beek is te verkrijgen
via:
- telefoon: 0343-456191 of 06-36296767
- email: hannelieke.vandebeek@planet.nl
- website: hanneliekevandebeek.exto.nl
Vanaf zaterdag 19 november 2016 tot en
met zondag 10 januari 2017 exposeert
Hannelieke van de Beek in de Grote Kerk,
Kerkstraat 20 ´s-Hertogenbosch. De
expositie is te bezichtigen tijdens Open
Kerkdagen op woensdag en zaterdag
en direct na de kerkdiensten op
zondag.

