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Beste vrienden,
“Liefde in de Vrijstad, een Hooglied”, wat was het een
veelzijdig en inspirerend gebeuren! Niet alleen door het
ten toon gestelde werk in de Barbarakerk, maar ook
dankzij de diverse omringende activiteiten. Kees van der
Zwaard zorgde ervoor dat we in samenwerking met
theater De Fransche School drie prachtige films over
liefhebben konden bekijken. Dominee Henri Veldhuis
verzorgde nogmaals zijn pakkende lezing over liefde en
erotiek in de christelijke traditie. Maar ook leidde hij op
tactvolle wijze een groep statushouders, bezig met hun
inburgeringscursus, rond op deze voor hen toch wel
enigszins onthutsende expositie. Veel mensen hebben ook genoten van de begeleide rondleiding,
verzorgd door onze conservator Anniko Ouweneel- Toth en haar landgenoot, deelnemend exposant
Gyula Somos, wiens meer dan manshoge schilderingen vol bijbelse symboliek en mystiek prominent
in een van de zijbeuken te bewonderen waren.

We zien met dankbaarheid terug op drie rijk gevulde weken en een bezoekersaantal van vier cijfers.
In één van de zondagse erediensten mocht Henk Fonteyn als gastpredikant expliciet stilstaan bij de
tentoonstelling door te preken over het Hooglied, iets dat dominee Henri Veldhuis enkele jaren
eerder ook had gedaan, waarbij hij had opgeroepen tot het organiseren van een tentoonstelling
over dit bijbelboekje met minnepoëzie, en zelfs de titel voor deze expositie al leverde! We
gedenken hem, na zijn plotseling overlijden afgelopen zomer, met dankbaarheid en respect. De
preek over het Hooglied kunt u desgewenst nog eens nalezen via de volgende link:
https://www.pknculemborg.nl/images/stories/snel_naar/Kerkdiensten_Barbarakerk/20180415Henk_Fonteyn_Hooglied.pdf

Als commissie Kunst in de Kerk beraden we ons momenteel op de nabije en verre toekomst. We
hebben na lange jaren toegewijde inzet afscheid genomen van Agatha Oosting, Mirjam Beuker en
Anton Overweel. Daarmee verliezen we veel ervaring en veel praktisch vernuft. Toch hopen we het
werk voort te zetten met de overige bestuursleden, terwijl we tevens op zoek zijn naar vervulling
van de lege plekken. In het komende seizoen hopen we, in overleg met haar echtgenoot Jos, een
kleine expositie te organiseren van nagelaten werk van ons zes jaar geleden overleden gemeentelid
Dirkje Ebbers. Deze tentoonstelling zal in het komend voorjaar plaatshebben, en wel in het
weekend van 25 en 25 mei, op Hemelvaartsdag 30 mei en in het weekend van 1 en 2 juni.
Openingstijden: 14.00 - 17.00 uur. De tentoonstelling zal worden afgesloten met een kunstvesper
op de laatste zondagavond. Te zijner tijd zult u via de gangbare media uitvoeriger geïnformeerd
worden.
Om u alvast met het werk van Dirkje kennis te laten maken, dan wel het weer in herinnering te
roepen, hiernaast de afbeelding van een van haar bekendste werken, Eva.

Wij hopen u daar te mogen begroeten, en danken u voor uw steun aan onze inspanning om geloof,
bijbel, kerk, liturgie en kunst met elkaar te verbinden. Uw donaties hiervoor blijven welkom op ons
rekeningnummer NL44RABO 0122107713 o.v.v. Stichting Kunst in de Kerk, Culemborg !
Zie ook: www.kunstindekerkculemborg.nl.
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