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Huispaaskaars 2022 

Op de volgende pagina’s van dit bestand staan de afbeeldingen van de 

huispaaskaarsen, die in 2022 besteld kunnen worden. 

Op pagina 2 tot en met 4 staan de afbeeldingen van de huispaaskaarsen, die 

besteld kunnen worden. 

Op pagina 5 staat de toelichting op de reliëfs, die op de verschillende kaarsen 

zijn aangebracht. De letter van het reliëf verwijst naar de kaars met dezelfde 

letter. 

Daarnaast staan op deze pagina de verschillende kandelaars, qua materiaal en 

grootte die voor een huispaaskaars geschikt zijn.  

In onderstaand overzicht staan de te bestellen en de prijs van de kaarsen. Het 

model kunt u aan de hand van het modelnummer op de afbeeldingen 

terugvinden. 

Huispaaskaars met opdruk en wasreliëf: 

Model  lengte  doorsnede±   prijs 

A60, B60 60 cm  8 cm   € 77.50 

A40, B40 40 cm  8 cm   € 50.00 

A30, B30  30 cm  8 cm   € 42.60 

Huispaaskaars met wasreliëf 

Model    lengte  doorsnede±   prijs 

C60, D60, E60, F60 60 cm  8 cm   € 64.25 

C40, D40, E40, F40 40 cm  8 cm   € 36.80 

C30, D30, E30, F30 30 cm  8 cm   € 29.45 

C25, D25, E25, F25 25 cm  6 cm   € 22.35 

 

De prijs van een kandelaar is (het modelnummer staat op de afbeelding van 

pagina 5. 

Model  hoogte/doorsnee   materiaal/kleur prijs  

D   h: 17 cm hoog hout  € 52.35   

E   h: 35 cm hoog hout  € 78.05 

F   h: 46 cm hoog hout  132.20 

I   Ø: 11.5 cm metaal / zwart € 7.30 

J*   Ø: 8cm metaal / zwart € 6.60 

*  uitsluitend voor huispaaskaars 25 cm 

Zie pagina 6 voor de werkwijze om een huispaaskaars te bestellen. 
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Bestelling huispaaskaars 2022 

Het bestellen van een huispaaskaars kan uiterlijk tot 14 maart 2022. 

Voor het bestellen van een huispaaskaars zijn twee mogelijkheden: 

1. U stuurt een e-mail naar het algemeen secretariaat. 

(paulus@christoffelparochie.nl) met als onderwerp huispaaskaars 2022,  

waarin u op een regel opgeeft: 

het kaarsmodel (A  .. F ) en  

de kaarsgrootte (60, 40, 30 voor alle modellen, 25 cm voor model C..F).  

Als u meer dan een kaars besteld, graag een volgende regel gebruiken 

Als u ook een kandelaar besteld, moet u op een afzonderlijke regel het 

modelnummer opgeven. 

Onder de bestelling geeft u uw naam, adres en telefoonnummer door. 

Als reactie op dit bericht ontvangt u een e-mail met de totale prijs van uw 

bestelling. Graag hierop controleren. 

2. In de hal van de kerk hangt een groot bestelformulier op het prikbord. Per te 

bestellen huispaaskaars vult u volledig een regel op het bestelformulier in. Bij 

meer kaarsen kunt u naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aanhalen Het 

te bestellen kaarsnummer moet ingevuld worden. 

De bestelling (via e-mail of via bestellijst in de hal) wordt uitgevoerd na 

ontvangst van de betaling van de bestelling op  

Banknr.: IBANnr: NL76 INGB 0002 0581 56 t.n.v. A.J.W. Smelt  

onder vermelding van huispaaskaars 2022 

De kaars kunt u in ontvangst nemen na de viering van Palmzondag (11 april 

2022) 

Als u wilt, kan de kaars tijdens deze viering worden gezegend.   
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