
Heleni Greeve geeft hieronder de volgende toelichting bij haar expositie. 
 
“Na een drietal exposities in de Christengemeenschap te Zeist laat ik nu voor de eerste keer 
mijn werk in de Lukaskerk zien. 
 
Voor mij is het schilderen, dichten en boetseren ten diepste verbonden met religie.  
Het woord betekent her-verbinden. Dat is het voor mij: weer contact kunnen maken met 
een wereld die niet zichtbaar aanwezig is, maar die een basis vormt voor al het zijn. Het is als 
het ware de bron van alles.  
Die bron vind ik als ik mij openstel voor de wereld om mij heen, de natuur, de andere mens, 
de wereld van de kleuren, mijn binnenwereld en de wereld van de geest.   
 
Ik voel mij rijk als ik die verbinding kan maken. Ik stel mij daar voor open en krijg op die 
manier iets aangereikt. Welke kleuren en teksten er ontstaan  is ook voor mij steeds een 
verrassing. Mijn schilderijen en gedichten krijgen door deze manier van werken een extra 
dimensie. Zo kan ik op mijn manier, al schilderend of schrijvend, iets betekenen voor de 
aarde en de mens. Helend werken. En zo kan ik ook voor anderen een tipje van de sluier 
oplichten. 
 
Een aantal jaren geleden ben ik van aquarel overgegaan naar gouache. En dan niet een 
gewone verf, maar de Resonance Gouache van Lascaux. In deze nieuwe, van planten 
gemaakte verf is bij het productie proces de energetische werking van de planten in de kleur 
behouden gebleven. De trillings- en geurcomponenten die aan de kleuren van de verf zijn 
toegevoegd ondersteunen en beïnvloeden op een positieve manier het menselijke 
energieveld. Daarmee geven ze inspiratie en harmonie aan zowel de maker als de 
toeschouwer. Het is verf met kleuren die levensimpulsen geven!! Een verf met 
toekomstperspectief! 
 
Bij de schilderijen die in de hal komen te hangen heb ik gekozen voor zachte en omhullende 
kleuren.  
De schilderijen die in de gemeentezaal komen te hangen hebben als thema: Een Nieuwe 
Aarde. De zeven dagen van de schepping vormen hiervoor het uitgangspunt. 
 
Gelijktijdig zal er ook werk van mij te bezichtigen zijn in het therapeuticum Egelantier in 
Bergen. 
 
Op zondag 7 juni na de dienst geef ik een toelichting op het werk en kom dan ook graag in 
gesprek met de gemeenteleden. 
 
Ik wil graag eindigen met een voor mij belangrijke spreuk: 
 
De cirkel in het punt, 
de vruchtcel in het zaad, 
God in het al: 
wijs is wie hem daar zoeken gaat. 
 
Angelus Silesius  1624-1677” 


