


 
Iconen en Symbolen 
De Open Monumentendagen staan dit jaar in het teken van Iconen en Symbolen. Drie 

prachtmonumenten in Eerde en Veghel zijn voor u geopend. Het Oude Raadhuis was 

decennialang het bestuurlijk hart van de gemeente Veghel en kantonrechtbank voor de 

midden-Meierij. De kerken van Sint-Antonius Abt in Eerde en Sint-Lambertus in Veghel zijn het 

middelpunt van trotse katholieke gemeenschappen, inmiddels verenigd in de 

Franciscusparochie. Als iconen voor onze dorpen dragen deze drie monumenten bij aan de 

identiteit van Eerde en Veghel. 

 

Aardse en hemelse symboliek 
Speciale aandacht hebben we dit jaar voor het symbolische erfgoed dat alle drie de 

monumenten met elkaar verbindt: gebrandschilderd glas. We laten bezoekers kennismaken 

met de aardse én hemelse symboliek die op deze glazen te zien is. 

 
 

Programma 
Oude Raadhuis Veghel 

Geopend op zaterdag 10 (10.00-16.00u) en zondag 11 (11.00-16.00u) september 2016. 

Activiteit: bezichtigen gebouw en tentoonstelling in de Raadzaal. 

 

Kerk van Sint-Lambertus te Veghel 

Geopend op zaterdag 10 september 2016 (11.00-16.00u). 

Activiteit: rondleidingen door het gebouw. 

 

Kerk van Sint-Antonius Abt te Eerde 

Geopend op zondag 11 september 2016 (14.00-16.00u). 

Activiteit: rondleidingen door het gebouw, muzikaal intermezzo door Annelieke Merx. 

 

Meer weten? 

Hebt u belangstelling voor de geschiedenis of het heem van Veghel, Eerde, Zijtaart of Maria-

Heide? Dan nodigen we u uit om lid te worden van onze vereniging en deel te nemen aan onze 

activiteiten! U kunt ook vrijblijvend kennismaken met Vehchele door onze heemkamer in het 

Oude Raadhuis te Veghel te bezoeken op donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00u. Voor 

nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat (info@vehchele.nl). 

 

 

Deze gids werd mede mogelijk gemaakt door een  

Bijdrage uit het gemeentelijke monumentenfonds 

mailto:info@vehchele.nl


I 
Brandschilderen 
Brandschilderen is een techniek waarbij een geschilderde voorstelling op het glas wordt 

aangebracht. Met behulp van een borstel wordt een mengsel van azijn, gom en pigmenten op 

het glas aangebracht, waarna de pigmenten in een oven op hoge temperatuur in het glas 

worden gebrand. Als eerste worden op basis van een ontwerptekening de contourlijnen 

aangebracht en gebrand, daarna de schaduwen en als laatste de kleuren. Door met 

verschillende lagen en technieken over elkaar heen te schilderen kunnen prachtige effecten 

worden bereikt en kunnen voorstellingen zeer nauwkeurig en realistisch worden weergegeven. 

Gebrandschilderde ramen hebben verschillende functies: 

 

 Een educatieve functie. Gebrandschilderd glas is de bijbel voor (on)geletterden. 

‘Afbeeldingen tonen aan hen die niet kunnen lezen maar wel kunnen zien wat de 

Schrift leert aan de geletterden.’ 

 Een sacramentele functie. Gebrandschilderd glas verbindt de natuurlijke orde met 

het bovennatuurlijke. Wat in wezen onzichtbaar is, stelt zich present. 

 Een sociale functie. Gebrandschilderd glas weerspiegelt het geloof en de 

geschiedenis van de lokale gemeenschap. Familiewapens, historische afbeeldingen of 

beschermheiligen. Ze vertellen ons het verhaal van de lokale gemeenschap. 

 Een symbolische functie. Gebrandschilderd glas geeft de ruimtelijke ordening van het 

geloof of de rechtstaat weer. Met deze symboliek, waarop eindeloos wordt 

gevarieerd, wordt in kerken bijvoorbeeld heel het christelijk geloof gevisualiseerd dat 

in de kerk wordt gevierd en gecommuniceerd.  
 

 

 

 

Gebrandschilderde ramen, kloosterkapel Zusters Franciscanessen 

De kapel is niet toegankelijk tijdens de Open Monumentendagen. In de raadzaal van het Oude 

Raadhuis is een kleine tentoonstelling te zien over deze ramen. 



Raadhuis en Kantongerecht Veghel 
Architect: Johannes Matheus Nabbe Bouwperiode: 1875-1877 

 

Koster Brock uit Sint-Oedenrode wist het zeker: het oude Veghelse raadhuis met boterwaag uit 

1782 behoorde tot “de fraaije gebouwen der Meijerij”. Maar het raadhuis aan de kop van de 

Hoofdstraat werd tijdens de donderdagse boter- en kalvermarkt zo drukbezocht dat het 

ambtenaren belemmerde in hun werk. Dat moest anders. De afbraak van de oude Sint-

Lambertuskerk en dorpsschool schepte ruimte voor de aanleg van het huidige marktplein én 

een nieuw raadhuis. De Bossche architect Nabbe tekende het ontwerp. Hij creëerde een 

neorenaissance gebouw en ontwierp details als meubels, lantaarns en verlichtingsarmaturen. 

In 1877 werd het gebouw na tien jaar planvorming en bouw officieel in gebruik genomen. Als 

Raadhuis, rechtbank voor het kanton Veghel en het Post- en Telegraafkantoor. Het blijkt al snel 

te klein. Ruimte wordt gevonden door het vertrek van het Post- en Telegraafkantoor naar een 

ander pand aan de Markt. In 1934 wordt het kantongerecht Veghel opgeheven. De primaire 

functie van het gebouw is vanaf dat moment raadhuis voor de gemeente Veghel. 

Door het opblazen van de Aa-brug in mei 1940 liep het raadhuis zware beschadiging op. De 

herstelwerkzaamheden in 1941 werden gecombineerd met een grondige verbouwing naar de 

hand van architect Frederik Schütz. Beeldhouwer Jo Uiterwaal ontwierp het kenmerkende 

beeldhouwwerk. Daarmee veranderde het aanzicht van het pand ingrijpend. Het raadhuis bleef 

tot 1984 als zodanig in gebruik. Nadat het nieuwe Stadhuis aan het Stadhuisplein gereedkomt, 

krijgt het raadhuis een maatschappelijke functie. Met de bibliotheek, het UITpunt en 

heemkundekring Vehchele behoudt het gebouw een functie voor de Veghelse gemeenschap. 

 

 Gebrandschilderde ramen 
Bij de herstelwerkzaamheden van 1941 schonk de 

Kultuurkamer geld om gebrandschilderde ramen te 

plaatsen. De ontwerpen van een NSB-kunstenaar 

werden niet uitgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog 

kreeg glazenier Jos ten Horn in 1945 een nieuwe 

opdracht om gebrandschilderde ramen te ontwerpen. 

Ze werden uitgevoerd door de firma Mesterom & Zn 

uit Bunde. De grote gebrandschilderde ramen in het 

trappenhuis staan symbool voor de waarden van de 

rechtsstaat. De hoofdingang wordt gesierd door het 

wapen van de provincie Noord-Brabant.  

De symboliek in de ramen heeft de Veghelse 

raadsleden in de loop der jaren telkens duidelijk 

gemaakt in wiens opdracht zij Veghel bestuurden. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebrandschilderde ramen, trappenhuis 1945 

Ontwerper: J. ten Horn, Utrecht 

Uitvoerders: G. Mesterom en Zoon, Bunde 

Links 

 

kruis(geloof) 

spiegel en slang 

(voorzichtigheid) 

breidel =teugel 

(matigheid) 

 

Midden 

maagd met palmtak 

(vrede), brandend hart 

(liefde), De korf des 

overvloeds op de schouders 

(welvaart)  

Spreuk Joost van den 

Vondel: “De vrye staet 

luickt op als ’t  volck de 

wetten eert” 

Rechts 

 

 

anker (hoop) 

 

Vrouwe Justitia  

(gerechtigheid) 

 

harnas, schild, zwaard 

(sterkte) 

 



                                     

 

 

                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciscusparochie, H. Lambertuskerk Veghel 
Architect: Pierre Cuypers Bouwperiode: 1857-1863 

 

Je kunt er niet omheen: de Lambertuskerk aan de Deken Van Miertstraat. Een neogotische 

kruiskerk, één van de eerste kerken van de bekende architect Pierre Cuypers (1827-1921).  

Pastoor Bernardinus van Miert wilde graag een kerk met 2 torens bouwen, maar vanwege de 

slechte bodemgesteldheid wist Pierre Cuypers de pastoor over te halen maar 1 toren te 

bouwen. Met een hoogte van 83,50 meter steekt de toren overal bovenuit. De toren is één van 

de slankste torenspitsen die in de 19e eeuw werden gebouwd. In de toren hangen vier klokken. 

De kerktoren is gebouwd op ‘ossehuiden’. Dit zijn twee op elkaar staande bogen van steen 

gevuld met er tussen een mengsel van kalk en steen. 

Voordat met de bouw kon worden begonnen moest eerst tot een diepte van circa 6 meter 

‘moer’ (moerasgrond) met de hand uitgegraven worden. Pastoor Van Miert vroeg op 

zondagochtend tijdens de preek aan de boeren grond te brengen om de grondverbetering te 

kunnen realiseren. Hij kon daarvoor niet betalen; in de plaats daarvan zou hij tot God bidden 

Veghel te behoeden voor zwaar (on)weer en blikseminslag. Het zand dat werd gebracht was 

afkomstig uit Mariaheide (Hogerduinen) en Uden (Bedaf). 

Op 3 oktober 1857 begon men met de bouw. De officiële eerste steen werd gelegd door 

pastoor Van Miert op 20 mei 1858 (zijn verjaardag). De bouwtijd van de kerk was 6 jaar. Op 19 

oktober 1863 is de kerk ingewijd door Mgr. Zwijsen, bisschop van Utrecht en Den Bosch.  

Het interieur van de kerk is ook ontworpen door Pierre Cuypers. Alle voorwerpen zijn gemaakt 

in het atelier van Cuypers-Stolzenberg in Roermond en Antwerpen. 

 

 

Gebrandschilderde ramen 
De gebrandschilderde ramen in de kerk zijn ontworpen 

door de kunstenaar J. Anthony en uitgevoerd door 

Stalins & Jansens, allen uit Antwerpen. Het zijn 

prachtige ramen, elk met zijn eigen afbeelding en 

verhaal. De ramen zijn geplaatst tussen 1883 en 1892. 

Het eerste raam van de 16 ramen in de 2 zijbeuken is 

het ‘Rozenkransraam’(in de linker zijbeuk). De overige 

15 ramen symboliseren de geheimen van de 

rozenkrans; te weten de blijde, de droevige en de 

glorievolle geheimen. In het venster hoog boven het 

priesterkoor zijn de offers van Abraham, Melchisedek 

en Kaïn en Abel weergegeven. In de sacramentskapel 

zijn ramen met afbeeldingen van de 7 sacramenten 

geplaatst. Ook is o.a. een 4-tal blinde ramen in 

grisailletechniek en een 3-tal roosramen geplaatst. 

 



                                     

 

 

                                    

 

                 

 

 

 

 

Gebrandschilderde ramen, hoog in het priesterkoor 1892 

Ontwerper: J. Anthony, Antwerpen 

Uitvoerders: Stalins & Jansens, Antwerpen 

Boven 

Offer van Abraham 

 

Onder  

(van links naar rechts) 

Wapen van Mgr. Den 

Dubbelen  1769-1851 

(apostolisch vicaris van 

Den Bosch) en  

Mgr. Zwijsen  1794-1877 

(bisschop van Den Bosch 

van 1853 tot 1877) 

Boven 

Offer van Melchisedek 

 

Onder  

(van links naar rechts) 

Wapen paus Leo XIII 

1810-1903 (paus van 

1878 tot 1903) en  

paus Pius IX  1792-1878 

(paus van 1846 tot 1878) 

 

 

Boven 

Offer van Kaïn en Abel 

 

Onder 

(van links naar rechts) 

Wapen Mgr. Godschalk 

1819-1892 (bisschop van 

Den Bosch van 1878 tot 

1892 en Mgr. Sonnius 

1507-1576 (1e bisschop 

van Den Bosch van 1561 

tot 1570) 

 



                                     

 

 

                               

 

                 

 

 

 

Gebrandschilderde ramen, sacramentskapel 1886 

Ontwerper: J. Anthony, Antwerpen 

Uitvoerders: Stalins & Jansens, Antwerpen 

Boven 

Sacrament van het 

doopsel 

 

Onder 

Jezus wordt gedoopt in 

de Jordaan door 

Johannes de Doper 

 

Boven 

Sacrament van de 

biecht 

 

Onder 

Links: terugkeer van de 

verloren zoon 

Rechts: Maria 

Magdalena zalft de 

voeten van Jezus 

 

 

Boven 

Sacrament van het 

huwelijk 

 

Onder 

De bruiloft van Kana. 

Jezus verricht hier zijn 

eerste wonder, waarbij 

hij water in wijn 

verandert. 

 



                                     

 

 

                   

 

                 

 

 

 

 

Gebrandschilderde ramen, westelijke zijbeuk 1883 

Ontwerper: J. Anthony, Antwerpen 

Uitvoerders: Stalins & Jansens, Antwerpen 

Boven 

Maria is door een engel 

bezocht die haar heeft 

verteld dat haar nicht 

Elisabeth zwanger is.  

 

Onder 

Legende van het 

huwelijk van Jozef en 

Maria.  

Melchisedek zou de 

getuige zijn geweest.  

 

Boven 

Jezus wordt geboren in 

een stal in Bethlehem. 

De herders bezoeken 

het pasgeboren kind. 

 

Onder 

De drie koningen 

bezoeken het 

pasgeboren kind.  

 

 

Boven 

Op twaalfjarige leeftijd 

brengt Jezus een bezoek 

aan de tempel.  

De tempelgeleerden 

stonden versteld van zijn 

kennis.  

 

Onder 

Kinderjaren van Jezus. 

Jezus helpt Jozef in de 

timmerwerkplaats.  

 



                                     

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebrandschilderde Roosraam, boven ingang van de kerk 
Ontwerper: J. Anthony, Antwerpen 

Uitvoerders: Stalins & Jansens, Antwerpen 

De hand van God (in het midden) met de zeven christelijke deugden.  

Boven de hand van God en met de wijzers van de klok mee:  

 

Caritas staat voor Liefde / Naastenliefde / Liefdadigheid 

Spes staat voor Hoop  

Justitia staat voor Rechtvaardigheid / Rechtschapenheid 

Prudentia staat voor Voorzichtigheid / Verstandigheid / Wijsheid 

Temperantia of Sobriëtas staat voor Matigheid / Zelfbeheersing 

Fortitudo staat voor Dapperheid / Moed / Sterkte / Vasthoudendheid 

Fides staat voor Geloof 

 

Het raam wordt compleet gemaakt met linksonder een afbeelding van Joris en de draak en 

rechtsonder een engel met de slang.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciscusparochie, H. Antonius Abtkerk Eerde 
Architect: Henri van Tulder Bouwperiode: 1871-1872 

 
De H. Antonius Abtkerk is hét beeldbepalende gebouw van Eerde. Van welke kant je het dorp 

ook nadert, het eerste dat je ziet is de imposante toren. De kerk is gebouwd in neogotische 

stijl en is een gemeentelijk monument. Ze werd gebouwd in 1871/1872 naar een ontwerp 

van Henri van Tulder. Hij ontwierp 26 kerken in het bisdom Den Bosch, waarvan er nog 18 

overgebleven zijn. Van Tulder was samen met Pierre Cuypers en Carl Weber een van de 

pioniers van de neogotiek. De huidige Eerdse kerk werd voorafgegaan door twee oudere 

bedehuizen. De Antoniuskapel op het huidige Sint-Antoniusplein werd in 1504 voor het eerst 

genoemd. De contouren zijn nog zichtbaar en er is een monumentje geplaatst. Nadat de 

Meierij met de Vrede van Munster (1648) in Staatse handen kwam, werd de kapel gesloten. 

Ze is nog lange tijd als school en woonhuis gebruikt en uiteindelijk in 1966 gesloopt. Na de 

Franse inval (1672) werden katholieke schuurkerken toegestaan. Eerde kreeg een schuurkerk 

in een boerenwoning die aan het huidige kerkplein stond. De schuurkerk werd uitgebouwd 

tot een echte kerk. Die werd in 1871/72 vervangen door de huidige Antonius Abtkerk.  

Gebrandschilderde ramen 
De gebrandschilderde ramen in het priesterkoor zijn in 

1886 vervaardigd door Jean-Baptiste Capronnier uit 

Brussel. De twaalf grisailleramen in de zijbeuken zijn 

geplaatst in 1891 en komen uit het atelier van Wilhelm 

Derix te Goch. Het bedrijf bestaat nog steeds en levert 

gebrandschilderde glaskunst over de gehele wereld. In 

de ramen zijn op drie verschillende wijzen 

druivenranken afgebeeld. Druivenranken symboliseren 

de wijngaard van de Heer waarin wij allen werken en 

die ons is toevertrouwd. De driepassen boven in de 

ramen in de zijbeuken verwijzen naar de Heilige Drie-

eenheid. In de doopkapel en in de doorgang naar de 

sacristie zijn drie ramen aanwezig van de Brabantse 

schilder en glazenier Arnoud Paashuis (1912-1974). De 

ramen zijn geplaatst in 1945, ter vervanging van de 

grisailleramen van de voormalige sacristieën. Die zijn 

toen uitgebroken en vervangen door een nieuwe 

sacristie achter de kerk. Tevens maakte Paashuis een 

nieuwe engel-afbeelding voor een raam in de 

noordelijke zijbeuk. 

 

 



Maria, met kind, geeft de rozenkrans aan de H. Dominicus 

Dominicus Guzmán, geboren rond 1170 in Caraluega (Spanje) was een 

tijdgenoot van Franciscus van Assisi. Dominicus stichtte in 1215 de orde 

der predikheren of ‘Dominicanen’. Met als doel bekering van afvalligen 

en ketters. Daarvoor waren goed opgeleide priesters nodig die in 

discussies hun mannetje zouden staan en tegelijk met hart en ziel 

toegewijd waren aan de zaak van Christus: Een orde die aan versterving, 

boete en gebed zou doen. 

Aan de voeten van Maria ligt een hond met een fakkel in de muil. Een 

verwijzing naar de droom van de Dominicus’ moeder die een hond met 

fakkel door een korenveld zag lopen dat daardoor in brand vloog. Het 

symboliseert de oprichting van de orde die de wereld verlicht. Boven 

Dominicus’ hoofd staat een witte ster. Eén van de attributen waaraan je 

Dominicus kunt herkennen. Bij heiligen is het attribuut vaak een 

voorwerp dat herinnert aan hun wonderen of hun marteldood.  

 

Verschijning van het Heilig Hart aan Margaretha-Maria Alacoque op 

16 juni 1675. 

Het hart van Jezus symboliseert barmhartigheid en liefde. Het Hart is 

omgord door de doornenkroon. Boven op het Hart is het kruis 

afgebeeld als symbool van het lijden en sterven van Jezus. Op de 

handen van Jezus zijn de wonden van de kruisiging afgebeeld. Hier 

verschijnt de verrezen Christus aan Margaretha-Maria. Zij is pas in 1920 

heiligverklaard. In de loop van de 19e eeuw werd de verering van het 

Heilig Hart een banier van de zich emanciperende Rooms-Katholieke 

Kerk. Deze afbeelding past exact in dat tijdsbeeld, je zou het bijna 

modieus kunnen noemen. Op de trede voor de geknielde Margareta ligt 

een geopend boek, uiteraard wordt hiermee verwezen naar de Bijbel. 

Als verwijzing naar het priesterjubileum van pastoor Van Heesbeen is 

onder in dit raam een chronicon geplaatst. Dit is een dichtregel waarin 

de hoofdletters als Romeinse cijfers worden beschouw. Deze vormen 

opgeteld het jaartal 1886. De tekst luidt: In saCerDotIo IVbiLans Dabant 

paroChVs atqVe paroChIanI Vna gaVDentes. Vrij vertaald: vol blijdschap 

schonken pastoor en parochianen samen (deze ramen) bij de 

gelegenheid van het priesterjubileum. Onder in het linker raam is het familiewapen Van Heesbeen 

afgebeeld, de familie van de jubilerende pastoor.  



Simon Stock ontvangt het scapulier van Maria 

Simon Stock is een karmelieter monnik in het 13e-eeuwse 

Engeland. Als hoofd van de karmelieten heeft hij grote verdiensten 

voor de verspreiding van zijn orde in Europa. In de 12e-eeuw 

vestigden kluizenaars zich op de berg Karmel, onder bescherming 

van de Heilige Maagd. Zij legden de basis voor de latere ordes van 

de karmelieten en karmelietessen. Maria beloofde bijzondere 

zegen voor allen die haar scapulier zouden dragen. De Kerk heeft 

plechtig de in Engeland ontstane Mariadevotie goedgekeurd, zodat 

de pausen aan allen die het scapulier van Onze Lieve-Vrouw van de 

berg Karmel dragen talrijke geestelijke voorrechten hebben 

verleend. 

Het scapulier is oorspronkelijk een schouderkleed, maar het kan 
ook bestaan uit schouderlinten waaraan twee bruine lapjes stof of 
zijn bevestigd. Het wordt zo gedragen dat een deel op de borst 
hangt en een deel op de rug. Het scapulier biedt bescherming 
tegen het hellevuur. Onze Lieve-Vrouw van de Berg Karmel is de 
patrones van de zeelieden. Zij is de veilige haven, waarin wij onze 
toevlucht moeten nemen te midden van alle stormen van het 
leven. Voor de karmelieten is de afbeelding van deze gebeurtenis 
een icoon geworden voor hun speciale relatie met Maria. 
 

 

Kinderen begroeten met bloemen de zittende Maria met het kind 

Jezus 

Drie kinderen brengen met bloemen, fruit en groenten hulde aan 

Maria en Jezus. De aureool, de stralenkrans rond het hoofd, 

symboliseert de heiligheid van Maria en Jezus.  

Aan de voeten van Maria is een lelietak afgebeeld. Deze 

symboliseert haar zuiverheid (maagdelijkheid). De twee engelen 

houden een schutsmantel omhoog, als symbool voor de 

bescherming die Maria aan de kinderen biedt. In de driepas boven 

in het raam symboliseert een duif de Heilige Geest. De duif is 

wereldwijd het symbool voor vrede.  Rechtsonder in het raam zijn 

goudsbloemen afgebeeld. Ze symboliseren geloof, trouw en 

gehoorzaamheid. In het Engels heet deze bloem “Marigold” (goud 

van Maria). Boven de linkerschouder van Maria staat een Thora-rol 

afgebeeld. Deze verwijst naar het oude testament, waarin de 

komst van de Verlosser al wordt aangekondigd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heremiet_(monnik)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karmelieten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karmelietessen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scapulier_van_Onze_Lieve_Vrouw_van_de_berg_Karmel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scapulier_van_Onze_Lieve_Vrouw_van_de_berg_Karmel


Kersttafereel. Jezus ligt in doeken gewikkeld in de kribbe 

Het raam met het Kerstverhaal zit vol symbolen. De oorsprong 

daarvan is niet altijd bekend. De os is symbool voor het 

heidendom dat het christendom verwelkomt. Later werden os en 

ezel ook gezien als symbolen voor jodendom en christendom of 

zelfs als symbolen voor het jodendom dat haar verlosser niet 

wilde erkennen. 

Boven de rechter engel zien we de ster van Bethlehem. Symbool 

voor “de nieuw geboren mens”. Met haar zes punten staat de 

ster bekend als hexagram, Davidster of Salomonszegel. De 

engelen symboliseren de hemelse hulde aan het pasgeboren 

kind. In de driepas boven in het raam staat het offer van 

Abraham weergegeven. Abraham wilde zijn enige zoon Isaac 

offeren, omdat God daar om vroeg. Een engel wist hem op het 

nippertje te weerhouden. God stelde Abraham op de proef. Het 

verhaal laat de overeenkomst zien tussen Abraham die zijn enige 

zoon offert en God die zijn enige zoon offert voor onze zonden.  

 

Jozef en Jezus 

Jozef wordt afgebeeld als vader van Jezus. In zijn linkerhand, die 

rust op de schouder van Jezus, heeft Jozef een lelietak vast. Het 

symbool voor zuiverheid. De winkelhaak in zijn rechterhand 

verwijst naar zijn beroep als timmerman. De wijnkan refereert 

aan het wonder op de bruiloft van Kana waar Jezus water in wijn 

veranderde. De linker engel draagt een brood. Het symbool voor 

het voedster-vaderschap van Jozef. De tekst op de banderol van 

de rechter engel “ga tot Jozef” is een verwijzing naar Jozef, zoon 

van Jakob in het Oude Testament. Jozef is de beschermheer van 

de Kerk en van ons allen. Vandaar de tekst linksonder: H. Jozef, 

bid voor ons. In de driepas boven in het raam is het Lam Gods 

afgebeeld. Het symbool van het offer dat Jezus bracht voor de 

mensheid: het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 

Daarbij staat als verwijzing naar de H. Communie het bloed 

afgebeeld dat in de beker wordt opgevangen. Achter het Lam 

staat de bijbel of Heilige schrift. Het Lam draagt een vaantje, 

waarop een kruis is afgebeeld. Dit verwijst naar de kruisdood van Christus.  

 



Engelen in ramen van de zuidelijke zijbeuk ( rechts vanaf de ingang gezien) 

 

 

 

 

Alle engelen dragen een banderol, een smalle 

tekstband. Elke banderol bevat een paar 

woorden van de tekst: Ite ad Joseph.  “ga naar 

Jozef”   en vers 21 uit psalm 105 (104):  constituit 

eum dominum domus suae et principem omnis 

possessionis suae,   'hij stelde hem aan tot heer 

over zijn huis en tot beheerder van al zijn bezit'.   

De betekenis van dit citaat: Jozef is schutspatroon van de kerk op aarde. Ga naar hem toe. In deze 

zijbeuk van de kerk stond vroeger het Jozef-altaar, en deze tekst verwijst daarnaar. De beelden van 

dit altaar staan nu boven de boog naar de doopkapel. 

De engelen in ramen van de noordelijke zijbeuk ( links vanaf de ingang gezien) 

 

 

 

 

Alle engelen dragen een banderol, een smalle 

tekstband. Elke banderol bevat een paar 

woorden van de tekst: Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. 

(Lucas 1 vers 28) Vertaling: Wees gegroet 

Maria, vol van genade, De heer zij met u, gij 

zijt de gezegende onder de vrouwen. Dit zijn 

de eerste regels van het Wees gegroet. In deze zijbeuk van de kerk stond vroeger het Maria-altaar, 

en deze tekst verwijst daarnaar. Twee beelden van dit altaar staan nu boven de boog naar de 

sacristie. Het middelste raam is bij de beschietingen van de kerk in 1944 verloren gegaan en 

omstreeks 1945 vervangen door een nieuw. Deze engel wijkt qua kleurstelling en vormgeving 

aanzienlijk af van de oorspronkelijke engelen, en is vervaardigd door Arnoud Paashuis.  

 



Heilige apostel Petrus met boek en sleutels 

De heilige apostel Petrus is hier afgebeeld met 

een boek in de ene hand, en twee sleutels in 

de andere hand. De aureool om zijn hoofd 

symboliseert zijn heiligheid. De naam Petrus 

betekent ‘rots’. Jezus zei: “Jij bent Petrus, de 

rots waarop ik mijn kerk zal bouwen”. De twee 

sleutels symboliseren de sleutel van de Hemel 

en de sleutel van de aarde. Het boek verwijst 

naar het evangelie dat Petrus verkondigde. Op 

de achtergrond is op een blauw veld een 

aantal sterren afgebeeld. Waarschijnlijk 

verwijzen ze naar de Hemel, waarvan Petrus 

de poortwachter is. Het is natuurlijk niet 

toevallig dat deze afbeelding boven de toegangsdeur van de kerk is geplaatst. Het lijkt alsof Petrus 

hier ook tot poortwachter van de kerk is benoemd. 
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