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Licht dat ons aanstoot in de morgen,

Voortijdig licht waarin wij staan

Koud, één voor één en ongeborgen,

Licht overdek mij, vuur mij aan.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

Of ergens al de wereld daagt

Waar mensen waardig leven mogen

En elk zijn naam in vrede draagt.

Huub Oosterhuis
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 ALLERZIELENKAARSEN

Allerzielen 2 november
Op deze dag gedenkt en bidt onze kerk voor allen die gestorven zijn, dat zij mo-
gen opgaan in het licht van de Komende Heer. 
Twee symbolische afbeeldingen zijn daarvoor ontworpen:

Twee pauwen die uit de kelk drinken 
In de oude tijd geloofde men dat het vlees van de pauw nooit vergaat. Zo werd 
de pauw een christelijk symbool van onsterfelijkheid en van Christus’ opstanding. 
Het drinken uit de kelk verwijst naar de geestelijke wedergeboorte.

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. 
De applicatie is verkrijgbaar in groen of bruin.

Prijs inclusief watertransfer of applicatie en BTW
Pauwen (transfer)   Ø 2,5 cm x 40 cm, pauwen       € 5,15
Korenaar (applicatie)  Ø 2,5 cm x 40 cm, korenaar     € 7,75

 ADVENTKAARSEN



Het nieuwe kerkelijk jaar (C-jaar) begint met de eerste zondag van de Advent op 5 december 2021.  

Speciaal voor de advent hebben wij een set van vier kaarsen ontworpen met voor elke week een eigen 
thema

 ADVENTKAARSEN

1e zondag  Wees waakzaam!

2e zondag  Hij zal u dopen in de heilige geest

3e zondag  Het licht schijnt in de duisternis

4e zondag  Ik ben de dienares van de Heer

Prijs adventkaarsen inclusief watertransfer en BTW     
transfer   Ø 4 cm x 18 cm, conische kaars (set)    € 15,75
transfer   Ø 2,5 cm x 40 cm adventkaars    €   7,95



Prijzen kerstkaarsen 
inclusief handbeschilderd reliëf of watertransfer en BTW
        
KG  A-F transfer  Ø 4 cm x 18 cm (per stuk)   €   3,95  

RK 1 A-D transfer     Ø 7 cm x 20 cm        € 16,95

DK 1 br applicatie Ø 8 cm x 30 cm*, brons € 31,50
DK 1 kl applicatie Ø 8 cm x 30 cm*, kleur € 28,95

DK 2 br applicatie Ø 7 cm x 30 cm, brons € 23,50
DK 2 kl applicatie Ø 7 cm x 30 cm, kleur € 26,00

* andere formaten op bestelling. 
   Informeer naar de mogelijkheden.

KERST

Fijne Feestdagen Fijne Kerstdagen Zalig Kerstfeest

KG A KG B KG C KG D KG E KG F

DK 1 DK 2RK 1A RK 1B RK 1C RK 1D

Fijne Feestdagen Fijne KerstdagenZalig Kerstfeest



Sinds 1945 worden in de kaarsenfabriek van de Abdij van Egmond op ambachtelijke 

wijze kaarsen gemaakt. De liefde en aandacht voor de kaarsen zorgen voor producten 

van bijzonder hoge kwaliteit.



KERST

In de kaarsenmakerij is voor dit najaar- en winterseizoen 
een prachtige serie kaarsen ontwikkeld. De kaarsen zijn 
met de hand gegoten en hebben een mooie glanzende 
finish. Zie de afbeelding rechts.

De kaarsen zijn verkrijgbaar in de kleuren olijf, honing, 
perzik, aubergine en antraciet. Daarnaast heeft u de 
keuze uit een glanzende of geborstelde uitvoering.

Bomen
Afmetingen: ø 7 x 10 cm / Prijs: € 5,95
Afmetingen: ø 8 x 12 cm / Prijs: € 7,95

handgegoten kaarsen

Afmetingen: ø 8 x 12 cm
Prijs: € 16,95



KERST

vormkaarsen 

Kerstbomen en kerststerren mogen natuurlijk niet 
ontbreken! 
wWe hebben ze in verschillende soorten en maten.
En uiteraard zijn ook deze kaarsen handgegoten.
Vervolgens zijn ze in verschillende kleuren gedompeld.

Sterren
Afmetingen: ø 7 x 10 cm
Prijs: 7,45

3D Bomen
Afmetingen: ø 6 x 16 cm
Prijs: € 8,50

BESTELINFORMATIE

U kunt uw bestelling mailen naar 
abdijkaarsen@abdijvanegmond.nl

Vermeld in uw mail in ieder geval:

-  NAW gegevens inclusief  contactpersoon en 
   telefoonnummer.

- afmetingen kaars, applicatie en eventueel 

  formaat pingat

- indien bekend: klantnummer

handgegoten kaarsen

Afmetingen: ø 8 x 12 cm
Prijs: € 16,95



Abdijwinkel
Vennewatersweg 27a

1935 AR Egmond-Binnen 
abdijkaarsen@abdijvanegmond.nl

Telefoon: 072 506 2786

Geopend dinsdag t/m zaterdag:
11:00 tot 16:30

1e en 2e Kerstdag en
1 januari gesloten

Kom van 16 november t/m 6 januari 
genieten van kerstsfeer in de abdijwinkel


