
Augustus
wo 4 aug, 13-16u 
za  7 aug, 13-16u 
wo 11 aug, 13-16u 
za  14 aug, 13-16u 
wo 18 aug, 13-16u 
za  21 aug, 13-16u 
wo 25 aug, 13-16u 
za  28 aug, 13-16u 
 
Zie voor de actuele 
data de agenda op 
de website  
www.pgdenbosch.nl 

September
wo 1 sep, 13-16u 
wo  8 sep, 13-16u 
za  11 sep, 13-16u 
wo 15 sep, 13-16u 
za  18 sep, 13-16u 
wo 22 sep, 13-16u 
za  25 sep, 13-16u  
wo 29 sep, 13-16u 

        
Kerk met een missie 

De deuren van de Grote Kerk 
(Kerkstraat 20, ‘s-Hertogenbosch) 

zijn regelmatig op woensdag-
middag, zaterdagmiddag en zondag- 

morgen direct na de kerkdienst 
geopend voor publiek.  

Belangstellenden kunnen binnenlopen 
voor een bezichtiging, een concert, een 
rondleiding, een praatje of om even tot 
rust te komen.  
Ook in tijden van Corona houden wij 
Open kerk, met in achtneming van de 
geldende maatregelen. 

Open en gastvrij 
De protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch 
wil een missionaire, dat wil zeggen: open, 
gastvrije, oecumenisch georiënteerde 
kerkelijke gemeenschap zijn, 
maatschappelijk betrokken, een 
kerk middenin de stad, dus een 
kerk van en voor de stad. Er 
worden actief en creatief, met 
hoofd en hart en handen 
verbindingen gelegd tussen 
geloof, eigentijdse cultuur  
en maatschappij.  
 
Iedere zondagmorgen 
welkom!  
Elke zondagmorgen om 10:00u 
is er een (online) kerkdienst 
vanuit de Grote Kerk. 
Iedereen is van harte welkom 
om deze diensten live of online 
via livestream te volgen. Als u zich 
geregistreerd hebt bij Kerktijd (via de 
homepage van onze website), dan 
ontvangt u een uitnodiging om de 
kerkdienst bij te wonen.  
 
Meer informatie 
www.facebook.com/pgdenbosch  
www.pgdenbosch.nl

Open Data Open Kerk zomer 2021 
Wij streven ernaar onze deuren elke 
woensdag- en zaterdagmiddag te openen  
van 13:00u tot 16:00u. 

EDITIE:  
augustus 

september
 

2021

 
 

 

 
 
 

 



Expositie  
Rob van Doeselaar
 
‘Hoog in de bergen’
 
Vanaf 1 augustus tot en met 26 september 2021  
in de Grote Kerk, Kerkstraat 20, ’s-Hertogenbosch 
 
 
Beeldend kunstenaar Rob van Doeselaar woont 
sinds 2018 in Zwitserland en is geïnspireerd door het 
buitengewone landschap van dit land. Hij maakt olie- 
en acrylschilderijen, maar ook tekeningen op iPad en 
iPhone. Met zijn werken geeft de kunstenaar uitdrukking 
aan zijn visie op de hoge bergen waar menselijke sporen 
ontbreken, behalve die van klimaatverandering. Het is 
gemakkelijk om te verdwalen tussen deze 
massieve toppen die door de eeuwen 
heen door de natuur zijn gebeeldhouwd. 
De berg is een onuitputtelijke bron van 
verwondering: het kleurenpalet van de 
geologische lagen, de grillige rondingen van 
rotsen, de smeltende sneeuw die leven geeft 
aan de wereld beneden.

Rob van Doeselaar is sinds zijn studie aan 
de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam 
een onafhankelijk kunstenaar. Vanwege 
de internationale carrière van zijn vrouw 
heeft hij ook gewoond, geschilderd en 
geëxposeerd in India, de Verenigde 

Staten, Senegal, Ghana, Mali, Nederland, 
Mozambique. In 2018 maakte hij 

illustraties voor het boek Een brug van fluweel van Ds. Margreet. In 2019 gaf hij het 
boek No jardim uit met tekeningen van zijn tuin in Mozambique.

De ervaringen en indrukken van die omzwervingen zijn een voortdurende bron 
voor nieuwe thema's. Elke plek biedt hem een   bepaald perspectief met een 

andere lichtinval en een specifieke energie. Door vanuit verschillende kanten 
naar de wereld te kijken, heeft Rob van Doeselaar een schat aan beelden en 

verbeeldingskracht verzameld. Het is bijzonder om dat met iedereen te 
delen.

Meer informatie
www.robvandoeselaar.nl

Vanaf zondag 1 augustus tot en met woensdag 26 
september 2021 is de expositie ‘Hoog in de bergen’  

met schilderijen van Rob van Doeselaar te zien in de 
Grote Kerk. 

De expositie is –met inachtneming van de 
Corona-maatregelen– te bezichtigen 

tijdens Open Kerk-dagen op 
woensdagmiddag en 

zaterdagmiddag.


