


Onlangs van de persen gerold: hedendaags iconenboek met de titel:

Iconen schilderen 
mijn weg naar vrijheid

Hélène J. M. Wasser

In Iconen schilderen, mijn weg naar vrijheid toont Hélène Wasser zo’n zestig huisiconen die ze in 
zeven jaar tijd schilderde en die op wonderlijke wijze op haar pad kwamen.
Door meditatief open te staan voor de diepere betekenis van de traditionele icoonafbeeldingen, 
werden haar eigen inzichten over het Leven in ruimere zin vergroot, waardoor ze meer inner-
lijke vrijheid kon ervaren. Het werd een spiritueel avontuur, waar ze dagboekaantekeningen van 
bijhield. Het is een uniek verslag in woord en beeld geworden, dat op een heldere manier het
innerlijk proces beschrijft dat iconen en het schilderen er van kunnen oproepen.  

Het boek bevat 96 pagina’s in full colour. Afmeting 21 bij 28 cm. Het heeft een harde 
kaft. De prijs bedraagt € 25,--
Uitgegeven in eigen beheer. Uitgeverij SST
Het is te bestellen in diverse boekwinkels met het ISBN-nummer 978-90-9028333-3
NUR 728. Maar het is ook te verkrijgen in diverse kloosterwinkels of door een e-mail 
te sturen naar h.wasser@online.nl. Het kan u ook per post toegezonden worden.

Enkele recensies: 
... wat mij betreft heb je een echte page-turner uitgegeven! Ik geniet heel erg van je mooie boek, 
zowel inhoudelijk als qua vormgeving. Prachtig hoe je je persoonlijke ervaringen hebt beschre-
ven bij het tot stand komen van je iconen.  S. W. te W.

... ik heb net de laatste bladzijde van je boek gelezen. Ik begon er gisteren aan en ik kon niet 
meer stoppen, zo boeiend vond ik het. Ik kreeg bij het lezen het gevoel dat ik deelgenoot 
mocht zijn van een fascinerende ontdekkingsreis en een persoonlijke ontplooiing. Filosofische 
beschouwingen worden afgewisseld met een humoristische 
kanttekening. Samen met de prettige schrijfstijl zorgt dit 
ervoor dat het boek heel toegankelijk is. Ik hoop dat 
heel veel mensen dit boek in handen krijgen. A. R. te U.

... wat is het een prachtig boek geworden, perfect afgewerkt 
en mooi gedrukt! Klasse! Ik vind het een juweeltje! M. H. te N.
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