
«HEDEN: DE BLIJDE BOODSCHAP VAN VREUGDE!»  

Iconen als eigentijdse geloofsverkondiging 

Studiebijeenkomst in Kasteel Hernen, zaterdag 28 maart 2015, 10.30 tot ± 17.30 uur. 

Op deze dag – met als titel de beginwoorden van een Griekse 

Maria Boodschap-hymne – staan wij stil bij de ‘werking’ van 

iconen als hedendaagse geloofsverkondiging. Dit gebeurt 

allereerst in drie achtereenvolgende voordrachten en later in drie 

gelijktijdige kleinere groepen.  

 

De studiebijeenkomst is bedoeld voor alle mensen die zich 

geraakt weten door iconen als verbeelding van het Mysterie, als 

een uiting van geloof en spiritualiteit; kortom, voor kenners en 

niet-kenners, voor ‘gewone’ geïnteresseerden, icoonschilders, 

catecheten, pastores, zoekers, iconenliefhebbers… 

De dag staat ook in het teken van Geert Hüsstege’s vijf-en- 

twintigjarig jubileum als iconograaf. Aankondiging aan Theotokos

 (Icoon en foto: G. Hüsstege)  

De studiebijeenkomst is een samenwerking tussen de Katholieke Vereniging voor Oecumene 

(’s-Hertogenbosch), atelier Hüsstege Iconen (Eindhoven) en de A.A. Brediusstichting 

(Hernen).  

PROGRAMMA 

10.30  Ontvangst met koffie en thee. 

11.00    Opening – Geert van Dartel, directeur van de Katholieke Vereniging voor 

Oecumene. 

11.15  Lezing: Gods Gelaat ontdekken. Ervaringen met het iconenproject ‘Christus-

mysteries’  – Geert en Angelique Hüsstege-Schilder, atelier Hüsstege Iconen. 

12.00  Lezing: Symbolon: zin en betekenis van iconen in de Orthodoxe Kerk  

(Plaats van de iconen in de liturgie en de omgang ermee door de gelovigen)  

–  Ioanna Bannink, icoonschilder(lerares) te Nijmegen, leerling van zuster 

Amalia van het Panagia Canallon-klooster (Karia, Olympus) in Griekenland.  

Website: www.ioanna-ikonen-kunst.nl 

12.30  Vragenronde. 

12.45  Korte gebedsdienst.   

13.00  Lunch. (Voor u verzorgd.)  

14.00  Lezing: De bijdrage van de iconografie in de openbaring en verkondiging 

van het christelijke geloofsmysterie –  Joris van Ael, icoonschilder/leer-

meester te Gent (B), leerling van Bernard Frinking en Leonid Ouspensky. 

Mede-oprichter en bezieler van het Leerhuis van de Kerkvaders. 

Website: www.iconenjorisvanael.be 

Website van Leerhuis van de Kerkvaders: www.leerhuisvandekerkvaders.be 

http://www.ioanna-ikonen-kunst.nl/
http://www.iconenjorisvanael.be/
http://www.leerhuisvandekerkvaders.be/


 

 

15.00  Deelbijeenkomsten in drie afzonderlijke werkgroepen in aparte ruimtes van het 

kasteel: 

 

1.  Workshop:  Fides ex visu? (Eerst zien en dan geloven?) Thematiek,  

materiaal,  kleur en schilderwijze aan de hand van de icoon met scènes uit 

Christus’ leven – Geert en Angelique Hüsstege-Schilder. 

 

2. Workshop: Een ogenblik van licht  

Op iconen culmineert het licht – niet afkomstig van een externe lichtbron, maar 

innerlijk licht - in het gebied van de ogen. We verdiepen ons in de vormgeving 

van de ogen en tekenen met pastelpotlood in lichte kleuren op bruin karton. 

Ook mensen zonder teken-/schilderervaring kunnen meedoen.  

–  Ioanna Bannink. 

 

3. Meditatieve presentatie: De Moeder Gods, poort naar God, poort voor God. 

De rijke wereld van de Moeder Godsiconografie – Joris van Ael.  

16.00   Plenaire terugkoppeling.  

16.45  Slotwoord  – Victoria van Aalst, directeur van de A.A.Brediusstichting in 

Kasteel Hernen. 

17.00 Informele afsluiting onder genot van een drankje. 

 

Dagvoorzitter: Leo van Leijsen, medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging 

voor Oecumene. 

Locatie: Kasteel Hernen, Dorpsstraat 40, 6616 AH Hernen (gemeente Wijchen, bij 

Nijmegen). 

Datum:  Zaterdag 28 maart 2015. 

Tijd: 10.30 tot ± 17.30 uur 

Kosten: € 20 p/p. NB Bij aanmelding ontvangt men informatie over de betaalwijze. 

Opgeven en informatie:  E: secretariaat@oecumene.nl ; T: 073-7370026.  

Voor de studiebijeenkomst geldt een maximum van 70  deelnemers.  

Geeft u a.u.b. bij uw aanmelding een eerste en tweede voorkeur voor de workshops op.  

NB In beide gevallen geldt deelname op grond van de volgorde van aanmelding.  

Vervoer: Voor wie niet met eigen vervoer komt: op zaterdag rijdt er geen bus tussen NS 

Station Wijchen en Kasteel Hernen. Vervoer kan voor u worden geregeld. Gelieve dit vooraf 

bij uw aanmelding te vermelden (indien mogelijk samen met uw mobiele telefoonnummer). 

 

                             Katholieke Vereniging voor Oecumene           

www.brediusstichting.nl       www.oecumene.nl             www.husstege-iconen.nl  

mailto:secretariaat@oecumene.nl
http://www.brediusstichting.nl/
http://www.oecumene.nl/
http://www.husstege-iconen.nl/

