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Kaarsenfabriek

Vanwege de heiligverklaring van Moeder Teresa 
afgelopen jaar is een noveenkaars met haar 
afbeelding toegevoegd aan ons assortiment 
(art. nr 3697).

Moeder Teresa (1910-1997), geboren in Skopje 
als Agnes Gonxha Bojaxhiu, werd de engel van 
de armen of van de sloppenwijken genoemd. 
Sint-Teresa van Calcutta werkte in de armste 
buurten van het Indiase Calcutta, in het 
Bengaals Kolkata geheten. Ze kreeg voor haar 
werk en naastenliefde in 1979 de Nobelprijs 
voor de Vrede. De orde die ze stichtte voor het 
werk onder de armen heet Zusters van 
Naastenliefde.

art. nr  lengte   Ø

5035   270 mm   12 mm 
5516   druipschaaltje  60 mm

Voor kerkkaarsen

5520   druipschaaltje  70 mm
5525   druipschaaltje  120 mm

Paaswake kaarsjes
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Member of the Bolsius Group

Noveenkaars Moeder Teresa

Nieuw

Ons vuurblik (art. nr 7705) met een brandtijd 
van +/- 8,5 uur geeft een grote en sfeervolle 
vlam, dit maakt ons vuurblik uitermate geschikt 
voor uw feest, evenement of als sfeermaker 
op uw terras. Tevens kan ons vuurblik ingezet 
worden t.b.v. nachtvorstbestrijding van steen-
fruit (bv. kersenboomgaard). De prijs voor dit 
vuurblik is 12,00 euro per stuk ex btw. 
Bij afname van  grotere aantallen zijn 
staffelkortingen mogelijk.

Vuurblik



 art. nr  lengte   Ø

A1 5568 A1  600 mm   80 mm
A2 5567 A2   500 mm   70 mm
A3 5564 A3   300 mm   60 mm
A4 5570 A4  200 mm   70 mm
B1 5568 B1   600 mm   80 mm
B2 5567 B2   500 mm   70 mm
B3 5564 B3  300 mm  60 mm
C1 5568 C1   600 mm   80 mm
C2 5567 C2  500 mm   70 mm
C3 5564 C3  300 mm   60 mm
D2 5567 D2  500 mm   70 mm
D3 5564 D3   300 mm   60 mm
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De paaskaars: een toelichting op de symboliek

Reliëf A: Dit reliëf symboliseert de goddelijke drie-eenheid. De hand staat voor de scheppingskracht van God de Vader, 
het kruis staat voor God de Zoon en de duif symboliseert God de Heilige Geest.

Reliëf B: Dit reliëf refereert aan een uitspraak die Jezus over zichzelf doet in Johannes 15: ‘Ik ben de Wijnstok’. De ranken 
zijn de leerlingen van Jezus Christus. Ze dragen alleen vrucht in hechte verbondenheid met de Wijnstok. ‘Zonder Mij 
kunnen jullie niets doen’, leert Christus ons.

Reliëf C: Een van de oudste tekens is het Chi Rho-monogram. Chi is de letter X, Rho de letter P; de X en P zijn de eerste 
twee letters van het Griekse woord Christos. Het symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven. 
Hoewel het symbool geen letterlijk kruis is, refereert het er wel naar.

Reliëf D: Het kruisteken is het meest bekende symbool van het christelijk geloof. Het Latijnse kruis bestaat uit een lange 
staande balk en een kortere dwarsbalk over de bovenste helft van de staande balk, maar er bestaan talrijke 
kruisvormen met hun varianten. Het kruis verwijst allereerst naar het lijden van Christus. Het roept tevens op om zijn 
kruis na te dragen. Het is daarnaast ook het symbool van de verzoening met God.

De alfa en omega zijn respectievelijk de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. De symbolische betekenis 
komt uit het boek Openbaring waarin Jezus zichzelf de alfa en omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde 
noemt.

Wit is de kleur van zuiverheid, vreugde en feestelijkheid.
Rood staat symbool voor het bloed van Christus en is tevens het symbool van liefde.
Blauw staat voor de hemel, maar ook voor wijsheid en liefdadigheid.
Paars is de kleur van rouw en soberheid.
Groen is de kleur van groei, leven, hoop, trouw en onsterfelijkheid.
Geel of goud refereert naar het koningschap van Christus.

art. nr  lengte   Ø

5301   900 mm   60 mm
5302   1000 mm  70 mm
5303   1100 mm  120 mm
5309   1000 mm  80 mm
5304   1200 mm  80 mm
5311   1200 mm  100 mm
5305   1400 mm  100 mm

Versieringen

Paasreliëf A  5308
Paasreliëf B  5308-10
Paasreliëf C  5308-20
Paasreliëf D  5308-30

Indien u een ander model van de paaskaars of een 
andere versiering wenst, neemt u dan contact op met 
onze afdeling verkoop. 
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