
        
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.

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 winter '17 / januari '18 

U kunt tussen 13 en 16 uur gewoon 
binnenlopen voor een bezichtiging, 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: 06-19 44 80 80

Grote Kerk  
kerk voor de Protestantse 

gemeente en kerk voor de stad

EDITIE:

nov-dec 2017

januari 
2018

NOVEMBER 2017
za 18 nov, 13-16u 
wo 22 nov, 13-16u 
za 25 nov, 13-16u 
zo 26 nov, 13-16u (Open Kerken Brabant)

DECEMBER 2017
zaterdag 2 dec, 13-16u  
woensdag 6 dec, 13-16u 
woensdag 13 dec, 13-16u 
woensdag 20 dec, 13-16u 
woensdag 27 dec, 13-16u 
zaterdag 30 dec, 13-16u

JANUARI 2018 
Zie voor de actuele 
data de agenda  
op de website  
www.pgdenbosch.nl

Aan 
deze data 

zijn geen rechten  

te ontlenen: kijk 

 vóór uw bezoek op  

www.pgdenbosch.nl  

voor de actuele 

openingstijden.



Expositie  
Jackie Howard
"Reizend naar het licht"
18 november 2017 tot en met 14 januari 2018 
Grote Kerk, Kerkstraat 20, ´s-Hertogenbosch

In deze expositie met de titel ´Reizend naar 
het Licht́ zijn werken te zien van textielkunste-
naar en fiberartist Jackie Howard. Kunst gaat 
volgens deze kunstenaar om het schone en het 
ware. Haar innerlijke wereld wordt zichtbaar in 
dynamische, spirituele doeken met zinderend 
kleurgebruik als vertrekpunt.

Door vezels, verfbaden, papier en textiel te 
combineren met moderne technieken ontstaat 
een organische textuur, die beeldend is voor de 
gelaagdheid van haar onderwerpen. Zorgvuldig 
opgebouwde structuren die gedeeltelijk wegge-
brand worden, waarna doorkijkjes ontstaan naar 
diepere lagen. 
Het experimenteren met moderne technieken 
geeft meer vrijheid en stimuleert tot spelen, 
ontdekken. Alles wat door haar handen gaat, 
ondergaat een verandering. ‘Het voelt aan als 
boetseren’ zegt zij zelf. Het platte vlak, de op-
pervlakkigheid wegnemen. Uitdagen om achter 
de dingen te kijken, je te laten verrassen door de 
schoonheid en heiligheid van het leven....

Jackie’s werk is vol beweging en geworteld in de rijk-
dom van de natuur, zoals oude bomen en alles waar 

de adem van de tijd overheen is gegaan. Daarnaast 
vormen Jodendom en bijbelse psalmen en pro-

fetieën een onuitputtelijke bron van inspiratie. 
Studie en meditatie maken daarbij deel uit van 

het creatieve proces en monden uit in series 
zoals Heavenly Fingerprints en het recente 

Hooglied, een lied over de liefde.

Jackie woont en werkt in haar 
atelier in Putten en geeft lezingen 

over haar werk.
Tijdens de expositie  

is haar Hooglied boekje 
Wat ben je mooi 

verkrijgbaar.

Vanaf zaterdag 18 novem-
ber 2017 tot en met zondag 
14 januari 2018 exposeert 
Jackie Howard in de Grote 
Kerk, Kerkstraat 20  
´s-Hertogenbosch.  
De expositie is te bezichtigen 
tijdens Open Kerkdagen op 
woensdagmiddag, zater-
dagmiddag en na de kerk-
diensten op zondag. 

Meer informatie: 
www.jackiehoward.nl 
info@jackiehoward.nl

Zie voorkant van deze 
flyer of de website 
www.pgdenbosch.nl 
voor de exacte 
openingsdata.


