
Over ArsProDeo

ArsProDeo is een werkgroep van de CNV Kunsten-

bond. Deze werkgroep bundelt de krachten van 

een groep christenkunstenaars en brengt heden-

daagse christelijk geïnspireerde kunst onder de 

aandacht van kerken. 

In de loop der jaren heeft de vakgroep Beeldende 

Kunst, waar ArsProDeo een onderdeel van is, 

ruime ervaring opgebouwd in het organiseren van 

tentoonstellingen in kerken. Zo trok de expositie 

Jezus verbeeld twee jaar lang door het land en  

waren ook de tentoonstellingen Spirit en  

Opstanding op diverse plaatsen te zien.

ArsProDeo presenteert vijf mini-exposities

Eén sterk beeld zegt soms meer dan duizend woorden.

Communicatie via het woord is belangrijk. Zeker in de 

kerk. Maar woorden zeggen niet altijd alles. Juist het 

onzegbare kan soms wél via een kunstwerk worden 

verbeeld. Woord en beeld vullen elkaar dan aan.

Als christenkunstenaars tonen wij onze werken, die 

samen een betekenisvolle expositie vormen.  

U kunt de werken bijvoorbeeld inzetten als object van 

meditatie, als aanleiding tot een verdiepend gesprek 

of  als verrijking van de preek.

We bieden vijf mini-exposities aan, alle rond belang-

rijke momenten in het kerkelijk jaar:

• Advent en kerst

• 40 dagen en Pasen

• Pinksteren

• Doop

• Eucharistie- Avondmaal

Irene: “Dit werk laat symbolisch zien dat we gereinigd zijn 

door het bloed van Christus, door zijn offer aan het kruis 

van Golgotha.”

Henriëtte: “Rivieren van levend water zullen stromen uit 

het hart van wie in mij gelooft (Joh 7:38).”
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Doop

De doop is een overgangsritueel, een inwijding in 

het christendom. Door de doop word je lid van de 

gemeenschap van gelovigen. Dopen doen we door 

onderdompeling of met het sprenkelen van water 

op het voorhoofd: teken van afwassing en door-

gang. De apostel Paulus vergelijkt de onderdompe-

ling in het water met het sterven (zoals ook Christus 

stierf) en het weer boven water komen met de op-

standing. Zo komen we tot nieuw leven in Christus.

Ars d
Prodeo

Doop
Een mini-expositie in uw kerk

3 kunstwerken rond één thema

Voelt u voor een mini-expositie in uw kerk?  

Wij brengen de werken naar u toe, zorgen voor de 

inrichting van de expositie en halen na een maand 

alles weer op. Als u dat wilt kunnen wij, voor een kleine 

meerprijs, zorgen voor publiciteitsmateriaal en mon-

delinge toelichting.

De vergoeding voor iedere mini-expositie bedraagt 

€ 350,-. Dit bedrag is inclusief verzekeringskosten en 

exclusief reiskosten. Er is een aantrekkelijke korting 

wanneer u besluit tot de reservering van meerdere 

exposities. 

Wilt u meer informatie? 

Neem gerust contact met ons op:

www.arsprodeo.nl

Willem Zijlstra: 035-693 50 16

Willem.zijlstra@telfort.nl

Licht, niet  
begrepen
Krijnie Ederveen

ISchilderij 70 x 90 cm

Acryl

Krijnie: “Ontwaakt slaper, sta op uit de doden en Christus 
zal over u lichten.”
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