Van de Commissie eredienst
In dit pas begonnen jaar 2021 hebben we als gemeente al weer de brochure gekregen voor het
bestellen van de Paaskaars, die voor in de kerk staat. De Commissie eredienst zal zich in de
eerstkomende vergadering daarover buigen, om een mooie, passende kaars uit te kiezen.
Ook kunt u dit jaar weer ‘huispaaskaarsen’ bestellen. Deze keer zijn er vier verschillende
afbeeldingen, in 4 groottes. Het gaat om (van links naar rechts):

C.

D.

E.
F.

Beschermde aarde: Deze versiering staat symbool voor de bescherming van
God voor onze aarde, welke we momenteel zo enorm nodig hebben met de
Corona-pandemie.
Zon, vissen en druiven: Prachtig realistisch reliëf verwijzend naar de
vermenigvuldiging van twee vissen, de belichaming van Christus om de mensheid
te redden. De druiven verwijzen naar Jezus, die zich de ware wijnstok noemt: ‘Ik
ben de wijnstok en jullie zijn de ranken’.
Chi-rho kruis: Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Chi en Rho
(Grieks PX of ChristusMonogram/Pax Christus = Vrede Christus).
Vredesduif: Een Chi-Rho kruis met daaronder de VREDESDUIF in een oranje/geel
medaillon.

De prijzen zijn:

De kaarsen van 25 cm. kosten € 20,50; die van 30 cm. kosten € 27,00;
De kaarsen van 40 cm. kosten € 33,75; die van 60 cm. kosten € 58,95.

Veel mensen zijn aan huis gekluisterd. Huispaaskaarsen zijn bij uitstek geschikt om de Paastijd
in huiselijke kring op een ingetogen manier te beleven.
Op blijde momenten, maar ook in een zorgelijke periode kunt u veel steun aan zo’n kaars
beleven. Uiteraard is de Huispaaskaars ook een aansprekend cadeau voor mensen die u
dierbaar zijn. Op deze kleurenafdruk kunt u de kaarsen goed bekijken.
In deze periode, waar zoveel maatregelen onze vrijheid beperken, kunt u een huispaaskaars
bestellen bij: Gea Kolk, Heiliggravenweg 16. tel.: 0596-623313.
E-mail: jankolkappi@hotmail.com

