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 PAASKAARSEN

 Maten en prijzen Paaskaarsen inclusief reliëf en inclusief BTW
PK1 120 cm    Ø 95 mm cilindrisch € 155,00
PK2 110 cm    Ø 90 mm cilindrisch € 140,00
PK3 95 cm    Ø 75 mm cilindrisch € 110,00
PK4 80 cm    Ø 75 mm cilindrisch € 95,00
PK5 40 cm    Ø 80 mm dompelkaars € 54,00

 Maten en prijzen Gezinspaaskaarsen inclusief transfer en BTW
GPK1   transfer 30 cm      Ø 80 mm   € 23,95
GPK2   transfer 30 cm      Ø 80 mm   € 23,95
GPK3   transfer 20 cm      Ø 70 mm (transfer)   € 20,00
GPK4   transfer 20 cm      Ø 70 mm (transfer)   € 20,00
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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.

Prijs inclusief BTW:

PWK 1/20, foliedruk, 20 stuks: € 7,90
Druipkartons 100 stuks: € 6,00



Kruis met twee korenaren en druiventros (Geschikt voor PK3 en PK4)
Zoals een graankorrel in de aarde moet sterven om als korenaar te verrijzen, zo is 
Jezus gestorven en daarna opgestaan om door de eeuwen heen vrucht te dragen. De 
druiven in de tros zijn net als de graankorrels met elkaar verbonden. Stuk voor stuk 
ook met de dragende wijnstok. Jezus zei: ‘Ik ben de ware wijnrank’. Dit kruis verwijst 
naar de eucharistische Christus, die ons voedt en ons met zich verbindt. 

 WASRELIËFS

Paaslam met palmbladeren (Geschikt voor PK1 en PK2 )  
Het paaslam, het lam Gods, dat met Pasen zijn bloed gaf. Hij heeft met zijn dood, 
net als een offerdier, de zonden van de mens weggenomen en daarmee de mensen 
verzoend met God. Het geheel is kunstzinnig gestileerd, omgeven door palmbladeren, 
die wijzen op de overwinning door het kruis. Het lam heeft vanouds een centrale 
plaats in de verkondiging, want het paaslam is tevens de Goede Herder. Zo wordt op 
suggestieve wijze de zegekrans vorm gegeven.

De Feniks (Geschikt voor PK2 en PK3 en PK4)
De feniks herrijst uit de as. Vanaf de tijd van de kerkvaders staat hij symbool voor de 
Heer die uit de dood opstaat, als stralende verrijzenis, tot nieuw leven. Zijn naam, 
feniks, gaat terug op het Griekse woord voor de kleur rood.

Het Kruis (Geschikt voor PK2, PK3 en PK4)
Dit kruis, is samengesteld uit segmenten van verschillende grootte. De verrezen 
Heer is de hoeksteen van het bouwwerk dat wordt opgebouwd uit levende stenen. 
Als levend lichaam van de verrezen Heer zijn wij geroepen Gods wondere daden te 
verkondigen, dat Hij ons uit het duister heeft geroepen tot Zijn Licht. Het kruis is teken 
van leven geworden, levensboom die te midden van ons zijn armen spreidt. Het kruis 
staat symbool voor de onsterfelijkheid en wedergeboorte. 

Het Hugenotenkruis (Geschikt voor PK3 en PK4)
Het Hugenotenkruis bestaat uit het Maltezerkruis 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. Het Hugenotenkruis, teken dat de dood niet het laatste woord heeft, maar de 
Geest van de verrezen Heer. 

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 Omega”. In hetzelfde boek 
zegt Jezus: “Ik ben de eerste en de laatste”.

De Duif (GPK1 en GPK3)
De applicatie toont de beeltenis van een duif met de alfa en omega, de eerste en 
laatste letter van het Griekse alfabet, verwerkt in haar vleugels. De duif is het symbool 
van de aanwezigheid van de Geest. God komt naar Jezus toe en laat hem voelen dat 
zijn liefde voor hem heel groot is.

Drie vrouwen (GPK1 en GPK3)
Deze voorstelling is gebaseerd op de gebeurtenissen van Paasmorgen, toen drie 
vrouwen op weg gingen naar het graf. Bij het graf blijkt de zware steen weg gewen-
teld te zijn en is  het lichaam van Christus verdwenen. Een engel zegt tegen hen: ‘Hij 
is verrezen’.

 TRANSFERS



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 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. 

HOE KUNT U BESTELLEN?

Levertijd: minimaal twee weken

Uw bestelling mailt u naar: abdijkaarsen@abdijvanegmond.nl.  

GEEF IN UW MAIL DOOR:
• Afmeting kaars 
• Applicatie
• Belangrijk: Formaat pingat (lengte en breedte van het pingat opmeten)
• Heeft u een afwijkende kaarsenhouder geef dit dan van tevoren aan ons door
• Naam (gemeente/parochie, organisatie), uw klantnummer en contactpersoon
• Straat, postcode en plaatsnaam én uw telefoonnummer (vast en mobiel)

LET OP:
Voor veranderingen aan de kaars achteraf, wanneer de kaars al klaar is, zoals bijvoorbeeld 
het boren van een pingat of passend maken voor een kandelaar, moeten wij extra kosten in 
rekening brengen.

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


