


Inleiding 
 

Begin jaren 90 van de vorige eeuw werden de Turfmarktkerk 
(gebouwd in 1931) en het gebouw "Het Brandpunt" (gebouwd in 
1966) gerenoveerd.  
Voor het nieuwe liturgisch centrum bestond de wens om toevoeging 
van liturgische kleden of Antependia voor de avondmaaltafel en 
stola's.  De stola is het teken van Christus kruis dat Hij op zijn schouders 
heeft gedragen en behoort tot de zogenaamde insignia: liturgische kleding 
die aangeeft welk specifiek ambt de drager bekleedt. De vijf kleden en 
vijf stola's werden in eigen beheer vervaardigd en in 1995 in gebruik 
genomen. 
Wijk A van de Gereformeerde kerk en wijk 4 van de Hervormde 
Gemeente (Westerkerk) zijn in 2005 gefedereerd als Protestantse Kerk 
in wording onder de naam Westerkerkgemeente. De Turfmarktkerk 
werd verlaten en de Westerkerk werd het gezamenlijk kerkgebouw. 
 
Na de sluiting van de Turfmarktkerk zijn de liturgische tafelkleden en de 
stola's overgedragen aan de gereformeerde wijkgemeente-C ( is 'De Bron' , 
die kerkte in het zorgcentrum Goverwelle). 
In 2013 federeerden de wijkgemeenten De Bron (Gereformeerd) en 
Vredeskerk (Hervormd) en gingen kerken in de gerenoveerde 
Ontmoetingskerk (voorheen Vredeskerk).  
De liturgische kleden en stola's pasten niet bij de inrichting van het 
liturgisch centrum, zodat deze kleden beschikbaar kwamen voor de 
Westerkerk.  Pasen 2014 werden in de Westerkerk de tafelkleden en stola's 
in gebruik genomen. 
In de Westerkerk werd reeds gebruik gemaakt van kanselkleden. De 
bestaande sobere kanselkleden waren aan vervanging toe en 
pasten niet bij de kleden afkomstig uit de Turfmarktkerk. Het was 
dus wenselijk dat er nieuwe kanselkleden kwamen met verwijzing 
naar de symboliek van de tafelkleden; de ontwerpen hiervoor zijn 
gemaakt als intermediair tussen de tafelkleden en de stola's. 
 
In 2014 is het gelukt om aan het zelfde type basisstof te komen voor 
deze nieuwe kanselkleden. Veel materiaal van de eerste tafelkleden was 
bewaard gebleven en kon worden toegepast. 
Sary ten Napel maakte de ontwerpen voor deze kanselkleden. De realisatie 
werd verricht door Marjan Rijkaart en Sary ten Napel. 
 
Bij de ingebruikname van deze kleden in 1995 werd een brochure 
gemaakt ter toelichting op de symboliek van deze kleden. De tekst 
van deze brochure en aangevuld met een toelichting op de 
kanselkleden is hieronder weergegeven. 



 



Ontstaan van de liturgische kleden 
 

Met het oog op de afronding van de renovatie van de Turfmarktkerk, heeft 
de Commissie van Beheer en Administratie een verzoek doen uitgaan naar 
de  werkgroep  eredienst van  wijk A (wijkgemeente die kerkte in de 
Turfmarktkerk) voor het maken van liturgische kleden: Antependia met de 
bijpassende stola's, aangepast aan het nieuwe liturgische centrum. · 
Uit de gemeenteleden van wijk A is een  werkgroep samengesteld en deze 
heeft, samen met de wijkpredikant, ds J.Th. Landman, gekeken naar de 
betekenis van de kleden, de kleuren  en de symboliek. Het hoofdthema is 
"het licht" geworden en dit thema komt in alle kleden terug. Daarnaast is 
voor elk kleed een eigen, herkenbare symboliek gezocht. 
Op de stola's, die eigendom blijven van de Turfmarktkerk, is aan 
weerskanten, in spiegelbeeld een versiering aangebracht met in het 
midden daarvan een symbool, corresponderend met het betreffende 
kleed. 
Bij het ontwerpen en het maken is bewust geen passer of liniaal gebruikt, 
geen volmaakte cirkels of rechte lijnen maar een figuratie door 
mensenhand gemaakt. 
 
Realisatie  van deze liturgische kleden werd gedaan door:  
Sary ten Napel, Nel Vermeulen, Marieke Dijkstra en Sita Bekius.  
 
Op basis van het gekozen thema en symboliek werd het ontwerp nader 
uitgewerkt door Annette van der Laan. Margreet Scholten gaf advies met 
betrekking tot de praktische verwerking van de stoffen en applicaties.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Toelichting op de liturgische Antependia 
en Stola's  
 

 
Paars 

 
Liturgisch gebruik tijdens de Advent en 40-dagentijd 
 
Avondmaaltafel: 
 

In het midden staat, als symbool voor: het uitzien naar.... en verlangen 
tot....'het hijgend hert en de frisse waterstromen' uit psalm 42, uitgevoerd 
in donker beige en blauw. 
Het gouden kruis met een cirkel is een oud teken. De vlammen die achter 
de cirkel uitkomen zijn terughoudend beige; het licht is aanwezig maar 
mag nog niet uitbundig schijnen. 
De zigzag cirkel van goudkoord eromheen houdt het licht nog gevangen. 
De hoek-ornamenten, in het midden beige, zijn verschillend van vorm. Zij 
staan, net als in de andere kleden, symbool voor de gemeente van  Jezus 
Christus. Allemaal verschillende mensen die samen één gemeente zijn. 
 
Stola: 
 
Op de stola is het kruisteken met de cirkel in donker beige uitgevoerd. 
Daar boven en onder zijn delen van de cirkels uitdijend als ringen in het 
water, het woord van God verspreidend. 
 

Kansel: 
 
Achter het dubbele Kruis is een gouden cirkel. Het Licht is daar achter 
verborgen. 
De grote zigzag cirkel houd dat ook nog tegen. De verschillende 
ornamenten staan voor de kerk leden. Diverse mensen maar samen één 
gemeente vormend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Roze 
 

Liturgisch gebruik tijdens 3e zondag Advent en 4e zondag 40-dagentijd. 
 
Avondmaaltafel: 
 
Op een donker roze cirkel in het midden is het hugenoten kruis in goudstof 
uitgevoerd. Daaromheen een kleine gouden stralen krans, deze verwijst 
naar de grote krans op het witte kleed. 
Daaromheen een lichtblauwe cirkel, het water bij 'het hert' uit psalm 42. 
Vanuit deze cirkel komen grote vlammen in donker beige over een roze 
cirkel heen, Gods schepping. Tussen de vlammen een zigzag cirkel in 
goudband, deze houdt het licht niet meer gevangen maar laat het er al 
doorheen breken. Een grote donker roze cirkel houdt het licht nog tegen 
maar is ook al open gebroken. In de hoeken weer de verschillende 
ornamenten in licht roze. 
 
Stola: 
 
Op de stola is het hoofdsymbool het Hugenotenkruis in goud. Boven en 
onder omgeven door roze stralen kransen, het licht dat komt. Aan de 
onderkant versterkt door goudkoord, het licht dat uitstraalt. 
 

Kansel: 
 
Op een donker roze basis staat een Hugenotenkruis. Dit geheel staat op 
een licht roze  ondergrond en is omgeven door een gouden koord. Het 
Licht wat al aanwezig is. Daaruit komt het begin van een stralen kans. De 
grote, donker roze, cirkel is al open gebroken om het Licht door te laten. 
Om het geheel weer verschillende ornamenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Wit 
 
Liturgisch gebruik tijdens  Kerst, Pasen en Witte Donderdag. Ook gebruik 
bij bijzondere diensten (dopen, trouwen, uitvaart). 
 
Avondmaaltafel: 
 
Een oud kruisteken in goud vormt het hart van het kleed. Daaromheen zijn  
3 cirkels, van donker naar licht beige, die staan voor de Drieëenheid, dat is 
God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dan komt in gele- en 
beige tinten geborduurd, een krans van graankorrels, als teken van nieuw 
leven. Zij verwijzen ook naar Pasen. Een graankorrel komt in de grond, 
sterft af maar brengt daarna nieuw leven voort. 
Een grote zilvergrijze cirkel staat voor Godsschepping. Daaromheen een 
grote, gouden stralenkrans, 'het licht' dat naar alle kanten uitstraalt. Vanuit 
de vier hoeken vliegen zilvergrijze duiven weg om Gods boodschap uit te 
dragen. Daartussen zijn verschillende ornamenten uitgevoerd in dezelfde 
kleur beige, links en rechts, in donker beige, resten van de verbroken cirkel 
van het roze kleed. 
 
Stola: 
 
Op de stola in het midden, hetzelfde oude kruisteken, in goud, als het 
kleed. Daarboven delen van de cirkels in grijs en gouddraad, schepping en 
licht. 
Daaronder van donker naar licht beige de cirkels als symbool van de 
Drieëenheid. 
 
Kansel: 
 
In het midden is een oude Kruis vorm met in de open hoeken graankorrels. 
De drie ringen daar omheen staan voor de Drie Eenheid. Door de grote 
stralen cirkel mag het Licht vol op schijnen. Onderaan in het midden is een 
restant van de verbroken cirkel. Als afsluiting zijn er verschillende 
ornamenten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Rood 
 

Liturgisch gebruik tijdens Pinkster en tweede kerstdag. Ook gebruik bij 
bevestiging van Ambtsdragers. 
 

Avondmaaltafel: 
 
Een grote witte neerdalende duif is, als teken van de Heilige Geest, de  
blikvanger op dit kleed. hij daalt neer over één kleine en twee grote 
gouden cirkels die staan voor de Drie-eenheid. 
Vanuit de grote cirkel barst het licht los, een krans oranje en gele 
vlammen, als vurige tongen. 
In de hoeken zijn gouden vissen het 'ICHTUS teken', wat betekend: Jezus 
Christus Zoon van God, Heiland. 
Tussen de vissen zijn weer verschillende ornamenten uitgevoerd in één 
kleur zacht oranje. Zij staan weer voor de gemeente van Jezus Christus, 
verschillende mensen toch één gemeente vormend. 
 
Stola: 
 
Op de stola staan aan weerszijde een kleine gouden cirkel, neerdalend in 
een witte meebuigende baan. Dit wordt boven en onder omsloten door 
delen van cirkels in oranje en geel, aan de onderkant versterkt door een 
goudkoord als teken van 'Licht'. 
 
Kansel: 
 
De dalende witte cirkel staat voor de Heilige geest. Te samen met de twee 
gouden cirkels vormen ze de Drie Eenheid. 
Onderaan is een stuk van de stralen krans te zien en boven uit de cirkel 
komen de tongen van vuur. 
Om het geheel verschillende ornamenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Groen 
 

Liturgisch gebruik vanaf de eerste zondag na Epifanie (in januari) tot begin 
40-dagentijd en vanaf de eerste zondag na Pinksteren tot Advent. 

 

Avondmaaltafel: 
 
In het midden is een roze ronde schijf met daarop, in donkerblauw en 
goud, een vis. Deze visvorm werd als herkenningsteken gebruikt onder de 
eerste christenen. De een tekende de ene helft van de vis op de grond en 
de ander de andere helft, waarna het werd uitgewist. Het Griekse woord 
voor vis is ICHTUS. De christenen gaven een eigen betekenis hieraan n.l.: I= 
Jezus, Ch= christus, Th=van God, U= Zoon en S= Heiland. 
Boven de vis staat in het donkerblauw de Alpha en er onder de Omega, 
het begin en het einde, dit wordt verbonden met de vis door een klein 
kruis. Daaromheen enkele ornamenten. Het geheel wordt omsloten door 
een gouden cirkel, het licht. Daaromheen, in verschillende kleuren beige 
en goud een 
krans van broden en vissen, symbool van vermenigvuldiging. Dan een 
grote blauwe cirkel met aan weerskanten goud, dit staat voor de aarde, 
Gods schepping. Zij ontvangt het licht en geeft het door. Als afsluiting zijn 
er verschillende ornamenten in roze. 
 
Stola: 
 
Op de stola staat aan weerszijde een vis in blauw en goud. Naar beneden 
toe delen van cirkels in roze, goud en lichtbeige. 
Naar boven toe een baan in roze, afgesloten door een gouddraad, het 
licht. 
 
Kanselkleed: 
 
In het midden staat het ICHTUS teken met een Kruis. De drie vormen 
daaromheen zijn open. Op de kansel ligt een geopende Bijbel waaruit 
Gods woord wordt verkondigt. Daar omheen een gouden cirkel, het Licht. 
De grote cirkel van gouddraad straalt het Licht verder uit. Daar om heen 
weer verschillende vormen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



De kleuren van het kerkelijk jaar  
 

 

Ontstaansgeschiedenis 
  
Het gebruik van kleuren in de christelijke eredienst heeft een gevarieerde 
geschiedenis. In de eerste eeuw verschilde de kleding in de kerk niet van 
wat de gegoede Romeinse burger thuis gewoonlijk droeg. Wit genoot 
daarbij de voorkeur. Als er kleden in de kerk gebruikt werden, waren deze 
voor zover we weten meestal wit. Met paus Innocentius III (1160-1216) 
veranderde dit. Deze schreef als eerste het gebruik van kleuren in de kerk 
voor: wit voor de feesten, rood voor de martelaarsdagen, zwart voor de 
boetetijden en groen voor de overige dagen. Naarmate in de volgende 
eeuwen het kerkelijk jaar gevarieerder en gevulder raakte met feest- en 
heiligendagen ontstond een steeds geregelder toepassing van kleuren in 
de gewaden van voorgangers en in de bekleding van altaar en lezenaar.  
In de kerken van de calvinistische Reformatie werd grote soberheid in acht 
genomen, ook wat kleur betreft. Alleen bij de viering van het Heilig 
Avondmaal werd een wit kleed over de avondmaalstafel gelegd. 
Lutheranen en Anglicanen behielden op veel plaatsen een sobere 
veelkleurigheid. Onder invloed van de ‘liturgische beweging’ uit de jaren 
twintig van de twintigste eeuw kwam hier in calvinistische kerken 
geleidelijk aan verandering in. Er ontstond aandacht voor symbolen en 
daarmee voor het gebruik van kleuren. In protestantse (calvinistische) 
kerken kwamen loshangende doeken (antependia, letterlijk: voorhangsels) 
voor avondmaalstafel, kansel en (eventueel) lezenaar. Predikanten gingen 
een stola in dezelfde kleur als het antependium over hun toga dragen.  
 
 

 

 



In het kerkelijk jaar  
 
De kleuren die in de kerk gebruikt worden, zijn niet willekeurig. Ze hebben 
een symbolische betekenis en sluiten aan bij de gang van het kerkelijk jaar. 
Het kerkelijk jaar loopt van de eerste adventsweek tot de laatste zondag 
voor de adventstijd. Er worden in het kerkelijk jaar over het algemeen vijf 
kleuren gebruikt: paars, roze, wit, groen en rood.  
 
 

 
 
 

Het kerkelijk jaar wordt hier weergegeven als een ronde kalender. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tekst en foto's: J.M. ten Napel (2014)
Vormgeving   : M. Buma (2014)
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