
ONTMOETINGSDAG VAN DE VVP

ZENDINGSDRANG EN
SCHILDERKUNST
VAN VINCENT
VAN GOGH

5 november 2016



Programma voor volwassenen:

10.00-10.30 ontvangst met koffie & thee
Locatie: Regentessekerk
Regentesselaan 14b, Apeldoorn

10.30-10.45 opening van de dag

10.45-12.00 lezing ‘Zendingsdrang en schilderkunst’
door kunsthistorica Ank Adriaans
Ank Adriaans geeft cursussen en lezingen op het gebied van
kunstgeschiedenis. Zij behaalde aan de Universiteit Utrecht
de bachelor kunstgeschiedenis (2009, cum laude) en daarna
de research master Art History of the Low Countries in its
European Context (2011, cum laude).

12.00-12.45 lunch

12.45-13.30 vervoer naar Kröller Müller Museum per bus

13.30-15.30 rondleiding museum

15.30-16.00 afsluiting in het museum

16.00-16.45 busvervoer naar Regentessekerk

Opgave en kosten:
Kosten voor de dag bedragen € 20, exclusief de kosten voor het bezoek aan
het museum, maar inclusief koffie/thee, lunch en vervoer. Vergeet u niet uw
museumjaarkaart mee te nemen, als u die heeft?
Opgeven voor de dag kan via het landelijke bureau van de VVP:
info@vrijzinnig.nl of 030-880 1497
Voor (klein)kinderen is de dag gratis. Voor hen is er een apart
dagprogramma (zie pagina hiernaast)



KINDERWORKSHOP ‘ZONNEBLOEMEN SCHILDEREN’

Ontdek of er een Vincent van Gogh in jou schuilt
en kom schilderen,

onder begeleiding van kunstenaar Mark van Praagh!

Ik schilderde een aantal keren
bloeiende zonnebloemen, die zien er blij uit!
Ook zonnebloemen die al uitgebloeid waren.

Ze hangen met hun kopjes naar beneden, die zijn weer heel anders.
Die schilderijen zijn heel beroemd geworden.

Laat je inspireren door mijn schilderijen en kijk goed hoe ik dat deed. Soms met
dikke verf en vette verfstreken en veel gemengde kleuren. Je kunt er echt van

leren en dan krijg je vanzelf zin om ook zonnebloemen te schilderen!
Er staat een bos zonnebloemen klaar. Of je kunt ook één zonnebloem schilderen.
Met uitleg, tips en begeleiding van Mark kan iedereen dat op zijn of haar eigen

manier.
Je hoeft niets mee te nemen, maar je gaat naar huis met een echt

Schilderij in je eigen stijl, maar vat met een vleugje Vincent!

Het kinderprogramma is geschikt voor
kinderen van ongeveer 5 tot 12 jaar.

‘s Ochtends gaan zij schilderen met Mark
van Praagh, ’s middags hebben zij een
apart programma in het museum.

Voor kinderen is de gehele dag gratis



Zendingsdrang en schilderkunst

Vincent van Gogh kennen we als de schilder van wereldberoemde
schilderijen zoals ‘De aardappeleters’ (1885), ‘Zonnebloemen’ (1888) en
‘De sterrennacht’ (1889).
Minder bekend is dat Van Gogh twijfelend en gefrustreerd aan zijn
schilderscarrière begon: hij wilde evangelist zijn in de mijnstreek van België.
Hij wilde het Woord verkondigen aan zijn arme medemens.
De pogingen om een religieuze inhoud aan zijn leven te geven, mislukken en
onder invloed van zijn broer Theo begint Vincent met tekenen. Hij schildert
wat hij om hem heen aantreft: de armoede bij de arbeiders. Hij moet het
schilderen nog onder de knie krijgen; pas later creëert hij zijn
wereldberoemde werken.
De ontmoetingsdag focust zich op de eerste schildersjaren van Van Gogh en
sluit daarmee aan op de expositie ‘De vroege Van Gogh’ die te zien is in het
Kröller Müller Museum. Deze tentoonstelling zal tijdens de ontmoetinsdag
dan ook bezocht worden.

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) geeft op eigen wijze
onderdak aan grote vragen van het leven. Zij is een belangenorganisatie
binnen de Protestantse Kerk en staat voor een vrij, kritisch en ondogmatisch
geloof.

Meer informatie over de VVP vindt u op:
www.vrijzinnig.nl

Postbus 8094
3503 RB Utrecht
030-880 1497
info@vrijzinnig.nl
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mailto:info@vrijzinnig.nl

