
        
Kerk met een missie

De deuren van de Grote Kerk (Kerkstraat 
20, ´s-Hertogenbosch) zijn regelmatig op 
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.

Data Open Kerk zomer 2016

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 

 www.pgdenbosch.nl
 www.facebook.com/pgdenbosch
 Of neem contact op met Hans Rinkel via:
    - Email: hans.rinkel@home.nl 
    - Telefoon: 06-194 480 80

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

 Alle dagen van 13-16 uur.  
Kijk op www.pgdenbosch.nl 
voor de meest actuele data.

 Woensdag 13 juli
 Woensdag 20 juli
 Zaterdag 23 juli
 Woensdag 27 juli
 Zaterdag 30 juli
 Woensdag 3 augustus
 Woensdag 10 augustus
 Zaterdag 13 augustus

 Woensdag 1 juni
 Zaterdag 11 juni
 Woensdag 15 juni
 Woensdag 22 juni
 Woensdag 29 juni
 Zaterdag 2 juli
 Woensdag 6 juli
 Zaterdag 9 juli
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natuur te beleven en 
zichtbaar te maken. 
Haar inspiratiebron is 
de wereld van  
processen, ontwik- 
keling en metamor-
fose.

Meer info is te ver-
krijgen via de 
website www.
frederieknelissen.nl

Er zijn twee boeken 
verkrijgbaar tijdens de expositie: 

 “Het wonderlijke windsel”
       Dit is een beeldsprookje voor
       volwassenen.

 “Spreken tot de sterren”
       Dit is een eigentijds scheppings-
       verhaal verteld in meditatieve 
       beelden.

Vanaf woensdag 1 juni tot en met zondag 
14 augustus 2016 exposeert Frederiek 
Nelissen in de Grote Kerk, Kerkstraat 20 
´s-Hertogenbosch. De expositie is te 
bezichtigen tijdens Open Kerkdagen op 
woensdagmiddag, zaterdagmiddag en na 
de kerkdiensten op zondag.

Expositie 
Frederiek Nelissen
'Groei'

woensdag 1 juni t/m zondag 14 augustus 
2016

Grote Kerk, Kerkstraat 20, 
´s-Hertogenbosch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uiterlijke vorm wordt innerlijke 
beweging

Groei is de titel van de expositie van 
Frederiek Nelissen. De expositie bestaat 
uit schilderijen geïnspireerd door 
natuurprocessen. Hierin wil de kunstenaar 
het proces zichtbaar maken van het 
opbloeien en het vergaan van de natuur, 
vrucht- en zaadvorming. 
Maar ook zijn er schilderijen die de 
verschillende elementen verbeelden zoals 
aarde, water, lucht en warmte. 
In enkele schilderijen zijn labyrint- 
motieven zichtbaar. Deze zijn een beeld 
voor de weg die je gaat om tot jezelf te 
komen.

Over de kunstenaar

Frederiek Nelissen is gefascineerd door 
gelaagdheid en transparantie. Zij heeft 
lang gezocht naar een techniek waarmee 
zij dat kon bereiken. Deze gelaagdheid 
geeft haar een gevoel alsof zij kan reizen 
in een schilderij, het geeft beweging 
en diepte. De wereld waarin wij leven 
is gevormd en materieel geworden. 
Frederiek Nelissen probeert door deze 
vaste vorm heen te tasten naar dat wat 
daarachter is, de scheppende kracht in de 


