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 PAASKAARSEN  WASRELIËFS EN TRANSFERS

 Maten en prijzen Paaskaarsen inclusief reliëf en inclusief BTW
PK1 120 cm    Ø 95 mm conisch € 150,00
PK2 110 cm    Ø 90 mm conisch € 135,00
PK3 95 cm    Ø 75 mm cilindrisch € 105,00
PK4 80 cm    Ø 75 mm cilindrisch € 93,00
PK5 50 cm    Ø 80 mm dompelkaars € 63,00

 Maten en prijzen Gezinspaaskaarsen inclusief reliëf en BTW
GPK1   wasreliëf 40 cm      Ø 90 mm   € 54,00
GPK2   wasreliëf 40 cm      Ø 90 mm   € 54,00
GPK3   transfer 20 cm      Ø 70 mm (transfer)   € 19,00
GPK4   transfer 20 cm      Ø 70 mm (transfer)   € 19,00
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Kruis met korenaar
Symbool van hoop, van overwinning op de dood. Het koren wordt ook gezien als het 
symbool van groei, dood en verrijzenis of wederopstanding. 

 WASRELIËFS EN TRANSFERS

Pelikaan  
De pelikaan is een klassiek christelijk symbool voor Christus, die in de afbeelding de 
jongen overvleugelt en voedt. Het warmkleurige rode kruis met honingraatmotief 
staat voor de zoetheid van het offerbloed van Christus. Daarmee reinigt en voedt 
hij zijn beminde kinderen, en doet hen opstaan uit de zonde van de dood waarin de 
mensheid vervallen was.

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.

Lam met vlag
Het Paaslam als symbool van Christus die zich met hart en ziel voor onze wereld heeft 
gegeven en zich weerloos aan de dood heeft prijsgegeven. De vlag staat symbool voor 
de christelijke triomf.

Hugenotenkruis
Het Hugenotenkruis bestaat uit het Malteserkruis, 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 nieuwheid van leven 
geeft.

Levensboom
De levensboom, oftewel ‘de boom des levens’ die eeuwig leven schenkt, beschreven 
in het boek Genesis, bloeit op in het kruis van Christus die de drager is van het Leven 
zelf. De levendigheid van de groene bladeren en de bloedrode parels van vruchten 
stellen de twaalf apostelen voor die het levenssap, Jezus’ voorbeeld en leer, aan de 
volken aanbieden. De witte duiven zijn de zielen die zich aan de vruchten laven. 

Alfa en Omega
Een uitdrukking die Gods almacht symboliseert. Het begin en einde van alle dingen. 
In het boek Openbaring 1,8 zegt God: “Ik ben de Alfa en de Omega”. In hetzelfde 
boek, vers 2,8 zegt Jezus “Ik ben de Eerste en de Laatste”.

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

 Maten en prijzen kaarsen inclusief BTW

PWK1/20 28,5 cm, 20 stuks € 7,90 foliedruk

Druipkartons 100 stuks € 6,00

KAARSJES VOOR DE PAASWAKE



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.

HOE KUNT U BESTELLEN?
Mail uw bestelling tijdig naar: abdijkaarsen@abdijvanegmond.nl. Vermeld u in ieder geval 
in uw mail:

 • Afmeting kaars, applicatie en formaat pingat;
 • Naam (gemeente/parochie, organisatie), uw klantnummer en contactpersoon;
 • Straat, postcode en plaatsnaam en uw telefoon (vast en mobiel).

Abdijwinkel
Vennewatersweg 27a

1935 AR Egmond-Binnen 
Telefoon: 072 506 2786

De abdijwinkel is geopend op
dinsdag t/m zaterdag van 11:00 tot 16:30 uur

www.abdijvanegmond.nl


