BEELDEN EN VERHALEN VAN JOHAN DE MEESTER

IK BEN VAN HOUT

Tel.: 0595 464506/mobiel 0654301603
Email: meesterluck@zonnet.nl
Secretariaat Nicolaaskerk: 0595-464327
www.nicolaaskerkoldenzijl.nl

UITNODIGING EXPOSITIE

INFO

UITNODIGING EXPOSITIE
WOENSDAG 2 SEPTEMBER T/M ZONDAG 27 SEPTEMBER
IN DE NICOLAASKERK IN OLDENZIJL

IK BEN VAN HOUT
BEELDEN EN VERHALEN
VAN JOHAN DE MEESTER

DE OFFICIËLE - FEESTELIJKE OPENING IS
ZONDAG 6 SEPTEMBER VANAF 2 UUR
met muziek, beelden, gedichten, verhalen en koffie/thee/home-made
cake... In september ben ik in de weekends ’s middags in het kerkje
aanwezig om U - en jullie te ontvangen. Eventueel verder dingen te
laten zien of meer te vertellen over de beelden enz... Ook is er een
mooi Boekje te koop met foto’s van mijn beelden, teksten over hout,
bomen, verhalen en inspiraties. Het kerkje is altijd open.

Na de verhuizing vanuit Bloemendaal naar Groningen (nov.1998)
kregen we, mijn vrouw en ik, in de loop van de jaren een heel ander
leven, behalve dat we onszelf meenamen, was er weinig meer hetzelfde.
Een hele nieuwe (landelijke) omgeving, in een dorpje zonder winkels en andere voorzieningen, alleen een dorpshuis. We kregen er een
prachtige provincie voor terug, rijk aan historie en verhalen, mooie
dorpjes, gebouwen, kerken en boerderijen, luchten en ruimte. Het
Wad, de kwelders, de Eems, Dollard en Waddenzee en een spannende
ontwikkeling in de Eemshaven tot een nieuw industriegebied…
We kwamen terecht in “een hele andere film”.
Ook ons werkzame leven veranderde, zelf bleef ik nog vele jaren in
Amsterdam en later in Haarlem werken, eerst iedere 14 dagen (van
vrijdag tot zondag) later om de 3 weken. Toen ik last kreeg van rug en
benen (in 2012/13) ben ik gestopt met consulten/sessies en supervisie
geven in het westen. In Garsthuizen ontvang ik nog steeds mensen,
het is mooi werk, een voorrecht en plezier.
Het beeldhouwen is al jaren mijn werk, ik verzamel van alles wat hout
is en “haal eruit” wat het m.i. te vertellen heeft. Met vrienden deed ik
een aantal workshops (vanaf 2004) bij ervaren beeldhouwers en een
jaar cursus op de academie VRIJDAG in Groningen. Gaf mezelf het
diploma “amateur beeldhouwer”.
Bij de inwijding van het orgel (uit het gesloopte kerkje van ons dorp)
in de Nicolaaskerk werd het me duidelijk: HIER mag, kan en wil ik
graag mijn beelden ten- toon- stellen. De plek, het licht, de akoestiek,
de eenvoud en de schoonheid riepen me: “Het kerkje vond het prima
en heette me welkom”... Zo is het gekomen…
U bent, jullie zijn Van Harte welkom!!
Johan de Meester
Garsthuizen, juli 2020

