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christelijke kunstenaars. Helmantel is beeldend kunstenaar en
Troost is schrijver van gedichten en kerkliederen. In dit prachtige
boek brengen ze hun kunstwerken bijeen. Het bevat veertig
schilderijen, gecombineerd met evenveel bijpassende teksten. In het
boek zijn ook schilderijen van Helmantel opgenomen die nog niet
eerder in boekvorm verschenen en tevens diverse nieuwe liederen
en andere gedichten van Troost.
Een prachtig geschenk dat de schoonheid van geloof en schepping in
geeft van het levenswerk van beide kunstenaars.
Henk Helmantel is beeldend kunstenaar. Zijn werk vindt in brede
kringen en internationaal grote waardering.
André F. Troost is predikant, publicist en dichter. In tal van liedbundels
zijn liederen van zijn hand opgenomen.
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Licht dat leven doet
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen –
neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn.
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht, straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
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Henk Helmantel (1945) is een geboren en getogen Groninger. Zijn ouders hadden een
kwekerij in Westeremden. Al vroeg bleek zijn aanleg voor tekenen. Voor zijn twaalfde jaar
besloot hij kunstschilder te willen worden. Hij volgde de opleiding tot kunstschilder aan
de Academie Minerva in Groningen. In 1967 vestigde hij zich in zijn geboortedorp. Helmantel wordt in het algemeen beschouwd als een realistisch schilder. Dit houdt in dat
hij de realiteit als uitgangspunt neemt. Hij schildert veel stillevens en interieurs van middeleeuwse kerken en kloosters. Hij richt zich met name op de romaanse en vroeg-gotische bouwkunst, zowel in Nederland als in andere gebieden in West-Europa. Er zijn
meerdere boeken over zijn werk verschenen en zijn schilderijen worden nationaal en internationaal geëxposeerd. Zijn christelijke levensovertuiging speelt een belangrijke rol in
zijn beleving van schepping en cultuur. Vanuit zijn geloofsovertuiging staat bij Helmantel de schoonheidsbeleving centraal. www.henkhelmantel.nl

André F. Troost (1948) werd geboren in ‘s-Gravenhage. Na zijn theologische studie aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht werd hij jeugdwerkpredikant in de Brabantse Classis Heusden. Vervolgens was hij gemeentepredikant in Asperen, Ermelo en Zunderdorp. Tevens
was hij missionair predikant in de binnenstad van Amsterdam. Jarenlang leidde hij vrijwel elke zondagavond een ‘dienst met belangstellenden’ in de Engelse Kerk aan het Begijnhof. Na nog geruime tijd predikant in de vestingstad Heusden te zijn geweest,
verhuisde hij als emeritus predikant naar Ermelo. Tientallen publicaties staan op zijn
naam: behalve een dissertatie diverse uitgaven van meditatieve aard, bijbelse dagboeken en liedbundels. Kerkliederen van zijn hand werden opgenomen in allerlei liedboeken, onder andere in het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk.
www.andretroost.nl
In dit boek Licht dat leven doet brengen beide kunstbroeders een klein deel van hun werk
tezamen. In kort bestek komt een fraaie dwarsdoorsnede van hun levenswerk voorbij.
Daarbij zijn woord en beeld dusdanig geselecteerd dat ze elkaar kunstzinnig aanvullen
en versterken.
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