TENTOONSTELLING
SAMEN VOOR VREDE
OPENING 1 JULI 2022 OM 19.30 UUR
MARIA TER ZEE KERK NOORDWIJK

Geopend van 2 juli t/m 28 augustus 2022
Dinsdag
Woensdag
Donderdag / vrijdag
Zaterdag / zondag

09.30 tot 12.00 uur
09.30 tot 16.30 uur
09.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 16.30 uur

10 - 11 september

11.00 tot 16.30 uur

TOEGANG GRATIS
Nieuwe Zeeweg 73
Noordwijk aan Zee

Uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling Samen voor Vrede
Samen voor Vrede is het thema van de nieuwe tentoonstelling in de Maria
ter Zee Kerk in Noordwijk aan Zee.
De tentoonstelling belicht Samen voor Vrede vanuit vier invalshoeken:
• iconen van makers die in zichzelf gekeerd zich overgeven aan reflectie.
• schilderijen en foto’s van de kunstenaars uit Oekriaïne, Syrië, Rusland, Iran
en Noordwijk en omgeving die vrij associëren over samen voor vrede.
• beschilderde paneeltjes van senioren, kinderen, amateurs en professionele
schilders die samen hebben geschilderd.
• klimaatkunst. Oorlog en chaos dreigen net zo zeer door hongersnood en
armoede veroorzaakt door versnelde drastische verandering van het
klimaat.
Er zijn meer dan 300 werken tentoongesteld van makers uit de eigen
gemeente of de regio.
Vooruitlopend op de grote klimaat kunst expositie in Museum de Fundatie
in september zijn er nu al zes klimaatkunst schilderijen te zien waaronder
de Klimaatwacht, met een knipoog naar De Nachtwacht van Rembrandt,
een schilderij met drie generaties moedige mensen die voorop gaan, de
hand reiken aan burger en staat en de gevolgen van klimaatverandering
voor de mensheid onder woorden brengen.
De feestelijke opening van de tentoonstelling is op vrijdag 1 juli om 19:30
uur in de Maria ter Zee kerk in Noordwijk. Inloop vanaf 19.00 uur.

Carla Frijn, Carry Cramer, Charlotte
Jilsink, Elly de Prinsen, Ine van der
Lans, Jan Dekker, Paul Klaverweide,
Erna Schenk, Thérèse Rietbergen,
Ruud van Vliet, Ineke Lommerse,
Nelly Schut, Thea Passenier, Kees
Putman, Henk Verheijen, Dorine
Devilee, bewoners van Huize Sint
Jeroen, Hanny Blok, Cobie Montanus,
Femke Tienstra, bewoners van
Groot Hoogwaak, Janine Lamers
en cursisten, Marije Groenewoud,
Piet van der Ploeg, Ria Bijnsdorp,
Schildersclub van de KBO, scholieren
van Northgo College, bewoners van
Topaz Munnekewei, Tineke van de
Wiel, vluchtelingen uit Oekraïne,
vluchtelingen uit Sirië, vluchtelingen
uit Afganistan en meer dan 275
anderen uit de gemeente Noordwijk.

