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Voor paaskaarsen PK1 t/m PK5 kunt u kiezen de applicaties

Staf van de liefdevolle herder
De staf van de liefdevolle herder door een hart over het kruis gestileerd weergegeven.

Een band met schapen en de Alpha en Omega tekens, begin en einde. De eerste en laatste letter 

van het alfabet die ons leven symbolisch omsluit, bij het eerste moment van onze geboorte maar 

ook als we het aardse leven achter ons laten.

Kruis met corpus
De afbeelding toont de verrezen Christus. De heldere kleuren en de beweging van de lijnen geven 

de kracht en de werking van de Heilige Geest aan. Het kruishout gestileerd afgebeeld als de boom 

des levens.

Hugenotenkruis
Het hugenotenkruis bestaat uit het Maltezer kruis, waarvan de acht punten de acht 

zaligsprekingen uit het evangelie van Mattheüs voorstellen. Onder dit kruis symboliseert een duif 

de Heilige Geest, die mensen kracht en vernieuwing van leven geeft.  

Kruis met het Lam Gods
De inspiratie voor dit ontwerp komt uit psalm 23: 'De Heer is mijn herder, die mij doet rusten in 

groene weiden'. Het lam Gods is een van de aanduidingen voor Jezus Christus. Toen Johannes de 

Doper naar Jezus keek was hij ervan overtuigd dat de Messias gekomen was. Hij zei: 'Zie, het lam 

van God dat de zonde van de wereld wegneemt.' 

Kruis met korenaar
De korenaar is het symbool van Christus, het Brood des Levens, maar ook het symbool van het 

Avondmaal of de Eucharistie. Daarnaast staat zij symbool voor de wederopstanding. Het koren, dat 

in de aarde gelegd wordt en schijnbaar doodgaat, komt in het voorjaar tot nieuw leven en draagt 

rijke vruchten.

Voor de dompelkaarsen DOK5, GPK1 en GPK2 kunt u kiezen

Kruis met corpus
De afbeelding toont de verrezen Christus. De heldere kleuren en de beweging van de lijnen geven 

de kracht en de werking van de Heilige Geest aan. Het kruishout gestileerd afgebeeld als de boom 

des levens met aan de voet en in de top de Alpha en Omega.

Lam omgeven met druiven op kruis

De druivenplant is geënt op de stam van het kruishout en geeft rijke vrucht, de vrijkomende wijn is 

het bloed van Christus.

Voor GPK3 EN GPK4 (transfer)

Kruis met kudde schapen
Alpha en Omega aan de voet en in top van het kruis en daartussen de kudde schapen, het volk 

Gods: 'Ik ben de goede herder, ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij', Joh.10,14.

 
Keltisch kruis
Het Keltische kruis was voor het Keltische volk een symbool van het Christelijk geloof. De 

arabesken op het kruis zijn een beeld van de levensweg, die via vele omleidingen naar het heil 

lopen.
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Ontworpen en met de hand gemaakt door de 
monniken van de Abdij van Egmond

PAASKAARSEN

maten  en prijzen kaarsen inclusief  reliëf  en BTW

GEZINSPAASKAARSEN

Pk1 120 cm  Ø 95 mm conisch € 135,00

PK2 110 cm Ø 90 mm conisch € 120,00 

Pk3 95 cm Ø 75 mm cilindrisch €  91,50 

PK4 80 cm Ø 75 mm cilindrisch €  81,00 

Pk5 50 cm Ø 80 mm dompelkaars €  55,00 

De gezinspaaskaarsen zijn leverbaar in 
verschillende maten en met versiering in diverse 
technieken. Dat maakt het mogelijk fraaie kaarsen 
te leveren in diverse prijsklassen.

KAARSJES VOOR DE PAASWAKE

Deze dunne offerkaarsjes zijn voorzien van een
foliedruk met de tekst 'Christus is ons leven'. 
Voor de Paaswake zijn losse druipkartons verkrijgbaar.

PWK 1/20 28,5 cm, 20 stuks € 6,85 
Druipkartons 100 stuks € 6,00 

maten en prijzen kaarsen inclusief BTW 

PK1 PK2 PK3 PK4 PK5

GPK1 GPK2 GPK3 GPK4

maten en prijzen kaarsen inclusief reliëf en BTW 

GPK1   40 cm Ø 90 mm was applicatie € 47,50

GPK2 40 cm Ø 90 mm was applicatie € 47,50

GPK3  20 cm Ø 70 mm transfer € 16,50 

GPK4 20 cm Ø 70 mm transfer € 16,50



De kaarsenmakerij

Hoe kunt u bestellen?

Sinds 1945 is de kaarsenfabriek van de broeders in Egmond een begrip. De Benedictijner monniken van de 
Abdij van Egmond maken, in samenwerking met vele vrijwilligers, in de eigen kaarsenmakerij unieke 
abdijkaarsen zoals paaskaarsen, dompelkaarsen, tuinkaarsen, tafelkaarsen en kleurrijke fantasiekaarsen. Zowel 
voor liturgisch gebruik als voor in de huiselijke kring hebben wij voor elke gelegenheid geschikte ambachtelijk 
gemaakte kaarsen.
 

Voor de paaskaars ontwikkelen de monniken regelmatig weer een nieuw ontwerp maar soms wordt er ook 
teruggegrepen naar een oude beproefde of geliefde voorstelling. 
Ook het personifiëren van kaarsen voor uw doop, huwelijk, verjaardag of begrafenis hoort tot ons ambacht. 
Houdt u rekening met een levertijd van minimaal twee weken.

Mail uw bestelling tijdig naar: abdijkaarsen@abdijvanegmond.nl. Vermeld u in ieder geval in uw mail:
· Afmeting kaars, applicatie en eventueel formaat pingat;
· Naam (gemeente/parochie, organisatie), uw klantnummer en contactpersoon;
· Straat, postcode en plaatsnaam en uw telefoon (vast en mobiel).

Abdijwinkel De abdijwinkel is geopend op dinsdag
Vennewatersweg 27a tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.30 uur
1935 AR Egmond-Binnen
Telefoon: 072 5062786  

 

www.abdijvanegmond.nl


