
Bestellen huispaaskaarsen 

Het is weer mogelijk om uw huispaaskaars(en) te bestellen voor 2023.  

Keuze van de afbeelding 

Dit jaar heeft de diaconie gekozen voor een paaskaars met 

het Christusmonogram en een wasreliëf dat bestaat uit vijf 

verbonden hartjes. Deze hartjes staan voor de vijf 

wereldcontinenten. Dit symbool drukt de liefde en de hoop 

op vrede van alle mensen uit. De diakenen zagen ook een 

verband met het thema van de dertiende internationale 

Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie, die dit jaar in 

Kraukau zal worden gehouden: one body, one spirit, one 

hope. Dit thema is ontleend aan de brief aan de Efeziërs, 

waar we lezen: Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te 

bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op 

grond van uw roeping (Ef. 4:3-4, NBV21).  

 

Huispaaskaarsen 

Als u een huispaaskaars wilt bestellen dan kunt u kiezen uit diverse vormen en modellen, zoals het 

onderstaande plaatje aangeeft. Desgewenst kunt u zelf nog meer mogelijkheden bekijken in de 

Paascatalogus van onze leverancier, die u digitaal kunt vinden via 

https://boca.nl/documentatie/kerkelijk/  

 

https://boca.nl/documentatie/kerkelijk/


Huispaaskaarsen ‘Vrede’ 

Als u kiest voor een huispaaskaars met dezelfde afbeelding die in de 

kerkzaal komt te staan, dan kunt u kiezen uit de modellen  

25C, 30C, 40C en 60C. Ook is het mogelijk hier een kandelaar bij te 

bestellen. Zie de afbeeldingen op deze pagina voor verdere details.  

Prijzen en afmetingen van de kaarsen zijn te vinden in de  

onderstaande tabel.  

Model Lengte Diameter (±) Prijs incl. BTW Kandelaar 

25C 25 cm 6 cm € 24,50 KAN3 
30C 30 cm 8 cm € 32,00 KAN2 

40C 40 cm 8 cm € 40,00 KAN2 

60C 60 cm. 8 cm € 70,00 KAN2 

 

Voor de kandelaars zijn de volgende gegevens van belang: 

Kandelaa
r 

Diameter (±) Prijs incl. BTW 

KAN2 11,5 cm € 8,74 
KAN3 8 cm € 7,91 

 

Gang van zaken 

Als u een paaskaars en/of kandelaar wilt bestellen, dan gaat dat 

op de volgende wijze.  

• U kiest een model huispaaskaars uit, en eventueel de 

bijpassende kandelaar 

• U mailt uw keuze (en het aantal) naar Jan Grisnich, e-

mailadres: janw.grisnich@outlook.com ,  

telefoonnr: 06-221.543.79.  Hij zal de definitieve bestellijst 

doorgeven aan de diaconie. 

• Uw bestelling moet uiterlijk zondag 26 februari binnen zijn 

• Bent u te laat of hebt u vragen? Neem dan even contact  

op met Jan Grisnich 

• Zodra de kaarsen binnen zijn worden ze uitgereikt, doorgaans  

gebeurt dit na een viering 

• Na ontvangst van de huispaaskaars maakt u het betreffende  

bedrag over op rekeningnummer NL70 INGB 0005859694  

t.n.v. Diaconie Ev.-Luth. Gem. Zwolle o.v.v. ‘huispaaskaars’. 

mailto:janw.grisnich@outlook.com

