
 

Uitnodiging Expositie: 

In het winterwerkprogrammaboekje staat de volgende expositie vermeld: 

“Passie en Pasen in Porselein”. 

 
Van 2 t/m 8 maart 2018 wordt in de Haven te Sondel een bijzondere expositie 
gehouden van Bijbelse taferelen met porseleinen poppen. Ruim 20 
Bijbelverhalen zijn uitgebeeld in taferelen. Daardoor worden de Bijbelverhalen, 
die doorgaans alleen gelezen worden,heel aanschouwelijk.  
De expositie vindt plaats in de 40-dagentijd, de gebeurtenissen tussen 
Palmzondag en de Opstanding van Jezus vormen een groot aandeel in deze 
expositie.  
Er wordt een korte film getoond, waarin te zien is hoe mevr. Kant aan het werk 
is.  De opening van de expositie is vrijdagavond 2 maart om 19.30 uur. Daarna 
is de expositie van zaterdag 3 t/m donderdag 8 maart iedere middag en avond 
te bezoeken. 
Joke Kant, die de taferelen gemaakt heeft, woont in Katwijk aan Zee. In 2017 
was deze expositie in Tzum te zien, vanwege het feit dat haar man daar 
predikant geweest is. Enkele ONS gemeenteleden hebben de expositie daar 
gezien en waren zo enthousiast dat zij de kerkenraad gevraagd hebben de 
expositie naar onze gemeente te halen. Zo is een voorbereidende commissie in 
het leven geroepen die een en ander is gaan organiseren. 
Joke Kant laat meer dan 100 poppen zien in 22 eigengemaakte taferelen. Zij 
vertelt in een artilkel van Lodewijk Born in het Friesch Dagblad n.a.v. de 
expositie in Tzum: 
 

,,De poppen maak ik niet meer zelf. Dat is te arbeidsintensief. Ik gebruik nu 

porseleinen poppen die ik vind op rommelmarkten en via Marktplaats. Dat is 

goedkoper en ook beter omdat ik de poppen toch helemaal kaal maak.” Zodra Kant 

een exemplaar gevonden heeft ,, gaat alles er af, inclusief het haar”. Van nul af 

bouwt ze de pop helemaal naar eigen inzicht op, passend bij de Bijbelse voorstelling. 

,,Ik gebruik als kleiding natuurlijke, aarde tinten, zodat de pop niet afleidt van het 

verhaal.” De bezoekers kunnen lopen langs bijvoorbeeld de intocht van Jeruzalem, 

de voetwassing van Jezus, de discipelen die in slaap vallen terwijl Jezus bidt in 

Getsemané, het berouw van Petrus, en de scene van de kruisiging. Bij dat laatste 

tafereel is iets bijzonders te zien. ,,Maria en Johannes staan bij het kruis, maar ik heb 

mezelf ook in een moderne pop verbeeldt. Daarmee wil ik laten zien dat heden en 

verleden samenkomen in de verhalen. Er liggen kleine jutezakjes die staan voor de 

ballast in het leven die je mag afleggen en bij het kruis mag brengen. Dat kan heel 

verschillend zijn: je eenzaamheid, je verdriet om het verlies van iemand, alles wat je 

in je leven meedraagt en waar Jezus van zegt: breng het bij Mij.” De taferelen staan 

allemaal apart in wat Kant ,,stemhokjes’’ noemt. De hele inrichting daarvan heeft ze 

ook zelf gedaan. Van meubeltjes tot de aankleding met stof. Om het zo realistisch 

mogelijk te maken gaat ze ver. 



Woestijnzand komt uit de Sinaï-woestijn, kikkererwten uit Haran (Oost-Turkije) - waar 

de roots van Abraham liggen - en stukjes hout verzamelde ze bij het Meer van 

Galilea.” 

Joke verblijft de hele week in Sondel zodat zij zelf uitleg kan geven. 
De expositie is tijdens openingstijden vrij toegankelijk voor publiek. Voor een 
vrijblijvende gift is een giftenbus aanwezig voor de onkosten van deze 
expositie.  
 
Zie tevens de website: www.bijbelsetaferelen.nl  
 
Namens de voorbereidingsgroep  
Klarie Boschma, Antje Buma, Rika Draaijer en Tineke Wiersma  
 
 
Openingstijden: 
 
Vrijdag 2 maart 19.30 uur:   opening expositie door ds. M. Wildeman. 
 
Zaterdag 3 maart:    14.00 tot 17.00 uur 

19.30 tot 21.00 uur 
 
Zondag 4 maart:    14.00 tot 17.30 uur 
 
Maandag 5 t/m donderdag 8 maart: 14.00 tot 17.00 uur 

19.00 tot 21.00 uur 
 
Groepen op afspraak 

http://www.bijbelsetaferelen.nl/

