
UITNODIGING  
voor	  de	  OPENING	  van	  een	  EXPOSITIE	   
van	  werken	  van	  Jaap	  Min	  en	  Wim	  Johannesma.	  
	   Zaterdag	  29	  maart	  2014,	  vanaf	  13.00	  uur,	  	  
	   Montfortlaan	  12,	  Oirschot.	  
!
U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de  
opening van een dubbelexpositie met werken van Jaap Min 
– hij zou dit jaar 100 jaar geworden zijn – en Wim Johannesma. 
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Het gaat om werken die vooral het LIJDEN van Jezus Christus en ons lijden uitdrukken: 
twee kruiswegen van Jaap Min, te bezichtigen in de Montfortkapel, en een kruisweg van 
Wim Johannesma die geëxposeerd wordt in de sacristie. !
Er zijn nog andere religieuze werken te zien zowel van Jaap Min als van Wim 
Johannesma, vooral in de Montfortzaal, waar ook de opening zal plaatsvinden. Al deze 
ruimtes maken deel uit van Groot Bijstervelt, Montfortlaan 12, 5688 NM te Oirschot. !
Sjef Hutschemakers, kunstschilder uit Limburg en leerling van Jaap Min, zal iets vertellen 
over Jaap Min als religieuze schilder en glazenier. !
Wim Johannesma laat aan de hand van zijn werken en zijn leven zien, dat kunst er is om 
het leven, ons aller leven, omhoog te heffen, en niet de kunstenaar. Kunstwerken zijn er 
voor het dagelijks leven, en moeten voor iedere beurs toegankelijk zijn. Wim exposeert 
alleen verantwoorde kopieën die voor iedereen betaalbaar zijn. !
Muzikale intermezzo’s worden verzorgd door de fluitgroep van blokfluitorkest ‘De 
Fluyterije’ uit Uden. !
Wilt u nadere informatie over Jaap Min, Wim Johannesma en deze expositie, kijk dan op 
de website van de Stichting Behoud Montfortkapel: www.montfortkapel.nl. !
Deze expositie vindt plaats in het kader van Passie in Oirschot. Nadere informatie 
daarover vindt u op de website van Passie in Oirschot: www.passieinoirschot.nl. 

Jezus	  en	  zijn	  moeder	  Maria	  (Jaap	  Min,	  kruisweg	  Hoensbroek)	  

http://www.montfortkapel.nl
http://www.passieinoirschot.nl

