
Galerie 
Koopmans

De Stripe 14
9264 TW Earnewâld (Eernewoude)

Telefoon:  0511 539 235 / 06 53 72 77 93
Website: www.galeriekoopmans.nl

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag  
van 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak

Sacraal
Winterútstalling Galerie Koopmans 
15-12-2019 t/m 1-3-2020
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Gosse Koopmans olieverf
Hans Jouta brons
Volken de Vlas mozaïek
Anne Feddema acryl en oliepastel
Tiety Koonstra keramiek

Anne Feddema, Emmaüsgangers, acryl en oliepastel Tiety Koonstra, keramiek



Sacraal
Sacraal is een woord dat velen nog zullen kennen van een tijd die voorbij lijkt te zijn. Door secularisatie en 
pragmatisch denken zijn we veelal vergeten dat sacraal ook te maken heeft met schoonheid en gevoel. In 
deze wintertentoonstelling tonen kunstenaars ons wat sacraal voor hen betekent.

Met werk van:
Gosse Koopmans, Hans Jouta, Volken de Vlas, Anne Feddema en Tiety Koonstra.

U bent van harte welkom om op zondag 15 december, ’s middags om 16.00 uur, de tentoonstelling met ons 
te openen. De kunstenaars zijn dan ook aanwezig, zodat zij u kunnen vertellen over hun werk. De opening 
wordt verricht door Wim Beekman, dominee en columnist van de Leeuwarder Courant. 

De voorbezichtiging is zaterdagmiddag 14 december tussen 14.00 en 17.00 uur.

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak.

Tweede kerstdag zijn wij geopend. Eerste kerstdag en nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.

Graach oant sjen,

Hindrik en Anje Wester-Koopmans

•  De nieuwe serie winterkaarten van Gosse Koopmans is weer voorradig.
•  U bent ook welkom in Meubelmakerij Wester om daar het ambachtelijke werk van Hindrik en Gjalt Wester te bewonderen.
•  Zondag 26 januari verzorgt pater Hugo een lezing over mystieke theologie in galerie Nou Nòg Mooier in Warfhuizen. 
 Aanvang 15.00 uur.

Volken de Vlas, Maria, mozaïek

Hans Jouta, kerkuil, brons 

Gosse Koopmans, Wierum, olieverf


