Onthulling Mooiste Bijbelverhaal van Weert
In het kader van Weert 600 hebben 6 kerken de Weertenaren gevraagd naar hun mooiste
Bijbelverhaal. Hiervoor zijn precies 600 stemmen uitgebracht. Eerder is de Top 5 bekend gemaakt en
zijn diverse activiteiten georganiseerd. Op 29 november a.s. wordt het meest gekozen Bijbelverhaal
bekend gemaakt. Bovendien wordt een heel bijzonder kunstwerk onthult.
Meest gekozen verhaal
Op zaterdag 29 november 2014 wordt Bijbelverhaal dat de Weertenaren het meest aansprak bekend
gemaakt. Dit gebeurt om 16 uur in het Franciscus Huis aan de Biest 41A. Daarbij zullen het college
van burgemeester en wethouders en alle deelnemende kerken vertegenwoordigd zijn. Iedereen is
van harte welkom.
Kunstwerk
Vanaf ’s morgens 9 uur wordt op een groot doek een kunstwerk gemaakt van het winnende
Bijbelverhaal. Het ontwerp is van grafisch vormgever en kunstenaar Marcel van de Warenburg. De
schildering maakt hij samen met jongeren die verbonden zijn aan het Franciscus Huis. Het geheel
wordt zeer kleurrijk, dynamisch en expressief. Het Franciscus Huis is de hele dag open zodat de
wording van het schilderij op de voet kan worden gevolgd.
Schoolproject
De schoolgroep van Aan de Bron zal op die dag ook daar bezig zijn met hun Noach project. Dit zijn
kinderen van groep 5 en 6 die in het kader van het thema Energie gekozen hebben om lichtbeelden
te maken van de dieren uit de ark. Dit zijn uitgeknipte vormen die met een lichtbron erachter
beelden vormen op de muur. Dit wordt gepresenteerd in de ruimtes grenzend aan de grote zaal.
Op reis
De schildering is vanaf 29 november dagelijks te zien in het Franciscus Huis tot en met 11 december.
Dit betekent dat het kunstwerk te zien is tijdens de Amnesty International Schrijfmarathon van
woensdag 10 december 10 uur tot en met donderdag 11 december 10 uur.
Daarna gaat de schildering op reis. De eerste locatie is het nieuwe stadhuis van Weert aan de
Wilhelminasingel. Daarna volgen verschillende kerken en andere openbare gebouwen.

