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De vijf kerken van de Franciscus Parochie.

Zegge, Rucphen, Sprundel, Schijf, Sint Willebrord.
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De kerken uit deze collage maken deel uit van mijn verzameling
foto-objecten met gebrandschilderde glas in lood ramen in Roosendaal 
en omgeving. (West-Brabant)

Inmiddels heb ik van 75 objecten t.w. kerken, kloosters, kapellen, 
woningen en fabrieken details in collage-vorm vastgelegd.

De nadruk ligt in eerste instantie bij gebrandschilderd glas in lood maar
inmiddels is mijn interesse ook uitgebreid naar objecten in de omgeving
van het glas in lood.

Ik ben in 2015 met deze verzameling begonnen en de groei is gestaag.

De informatie in deze collage is vrij toegankelijk.

De vijf kerken van de Franciscus Parochie.



Historisch glas in lood
in
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en omstreken.
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Maria Boodschap kerk - Zegge

Het betreft een driebeukige neogotische bakstenen kruiskerk met dakruiter en west toren. 

De R.K. Neo-gotische H. Maria Boodschap kerk werd in 1911
gebouwd naar ontwerp van architect Jacques van Groenendael.
De kerk leed in 1944 ernstige oorlogsschade: de toren werd 
goeddeels verwoest en gewelven stortten in. 
In 1958 was de restauratie voltooid. De restauratie geschiedde
grotendeels in de oude trant, maar met wijzigingen bij de toren.
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Priesterkoor St. Jozef altaar

Maria Boodschap kerk - Zegge

De kalkstenen neo-gotische communiebank
bij het Jozef-altaar komt oorspronkelijk 
uit een kerk te Ginneken.

5



Maria Boodschap kerk - Zegge

In de zijbeuken bevinden zich twee grote ingelegde glas in lood ramen.
De ramen zijn waarschijnlijk afkomstig uit Oudenbosch.
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Maria Boodschap kerk - Zegge
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Heilig Hart

Boven op het balkon is een raam geplaatst voor de bestaande beglazing.



Maria Boodschap kerk - Zegge

Maria altaar

Achter het Maria altaar bevinden
zich vier grote gebrandschilderde
ramen.
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Maria Boodschap kerk - Zegge

Muurschilderingen geven episoden uit de legenden omtrent de Mariakapel en de bijbehorende Maria devotie weer.
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Maria Boodschap kerk - Zegge

Op veel plaatsen fijn houtsnijwerk.

10



Kapel OLV van de Zeg - Zegge

De kapel Onze Lieve Vrouw van de Zeg is een Mariakapel te Zegge. Ze bevindt zich aan de Onze Lieve Vrouwestraat 105 en is een 
bedevaartsoord.
In de kapel zijn vijftien gebrandschilderde ramen aangebracht die de Geheimen van de Rozenkrans voorstellen.
De kapel werd voor het eerst in 1459 genoemd als Capella S. Mariae noviter fundata. In 1622 was er sprake van de Maria Boodschapkapel.
De kapel werd een paar maal verbouwd, maar in 1922 gesloopt en vervangen door de huidige, neogotische, kapel, ontworpen door 
Jacques van Groenendael. In 1969 en 1998 vonden restauraties plaats. Ook tegenwoordig vinden nog bedevaarten plaats, geconcentreerd 
op 25 maart (Maria Boodschap). 

Een zestiende raam is
gewijd aan Maria en
haar zoon.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_van_Groenendael


de Geheimen van de Rozenkrans
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Kapel OLV van de Zeg - Zegge



de Geheimen van de Rozenkrans 13

Kapel OLV van de Zeg - Zegge



de Geheimen van de Rozenkrans
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Kapel OLV van de Zeg - Zegge
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H.  Willibrordus kerk – St. Willebrord

In 1925 werd gestart met de bouw van de nieuwe kerk,
de wijding / ingebruikname was in mei 1926.
Het oorspronkelijke ontwerp van pastoor
Bastiaansen, een verbeelding van de Basiliek
van Lourdes, werd uitgewerkt door de architect
Jacques van Groenendael uit Breda.  
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H.  Willibrordus kerk – St. Willebrord

Storm op het meer met Jezus
en zijn volgelingen.

Harold van de Perre. (1937)
Een Belgische kunstenaar met veel
verschillende activiteiten.
Tekeningen, aquarellen, pastels,
olieverven, glasramen,
stadsprojecten.
Het raam is geplaatst in 2000.
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H.  Willibrordus kerk – St. Willebrord

In de Mariakapel 6 gebrandschilderde
ramen met o.a. afbeeldingen van 
Bernadette, Maria met kind en
pastoor Bastiaansen.

Het ontwerp was van pater Donatianus
en het werk is uitgevoerd door
Atelier Martien Pater.
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H.  Willibrordus kerk – St. Willebrord

Er is ook een kapel voor:

Overledenen
Gedoopten
Eerste communicanten
Franciscus
Iconen

Boven de laatste vier 
kapellen zitten de torens.

De overige nissen verbeelden de geheimen van de rozenkrans.
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H.  Willibrordus kerk – St. Willebrord

De Lourdesgrot was klaar in
augustus 1926.

Er is een originele steen uit 
Lourdes die onderdeel is van 
een ritueel.

Iconen kapel.

Het oudste schilderij, gemaakt door P. van
Schendel in 1851.
Maria met Kind achter het altaar.
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H.  Willibrordus kerk – St. Willebrord

Pastoor de Bok had een voorkeur voor keramiek schilderijen.
De schilderijen zijn in grote hoeveelheden aanwezig in de kerk. 
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H.  Willibrordus kerk – St. Willebrord

De jaarlijkse Kerstexpositie is zeer bekend in de omgeving.



Johannes de Doper kerk - Sprundel

Zonder het verleden van de kerk veel geweld aan te doen,
is de Joannes de Doper in Sprundel recentelijk met behoud van de
contouren op een ingetogen manier verbouwd tot een
multifunctioneel centrum. (2014)

Er is een vierdieping aangebracht en nu is de kerk op de eerste
etage. Op de begane grond zijn vele schitterende 
multifunctionele ruimtes.
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Johannes de Doper kerk - Sprundel

Rondom het altaar zijn 5
dubbele ramen.

1 De aanbidding van de Wijzen.

2 De opdracht in de tempel.

3 De doop van Christus in de
Jordaan.

4 De verheerlijking op de 
berg Thabor. (ontbreekt)

5 De oudste van de apostelen
Simon, wordt Petrus genoemd.
(in het grieks rots) waarop de
kerk gebouwd is.

(Hofleverancier van Z.H. de Paus)
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Johannes de Doper kerk - Sprundel

Bovenstaand 4 van de 7 lichamelijke werken van barmhartigheid.
De ontbrekende zijn: Hongerende spijzen – Gevangenen bezoeken – Doden begraven.
Er zijn ook nog 7 geestelijke werken van barmhartigheid, deze zijn niet opgenomen.
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Johannes de Doper kerk - Sprundel

Mariakapel 

Naast de vijf glas in loodramen zijn er ook veel muurschilderingen.
MariaaltaarDe namen van de schenkers

van de ramen.

In de kapel bevinden zich 4 ramen.

Het linkse dubbeleraam is de uitbeelding
van bezoek van Maria aan nicht
Elisabeth.

Het tweede raam geeft weer het 
huwelijk  van Jozef en Maria door de 
joodse hogepriester.

Het derde raam gaat over de geboorte
van Christus met vooral aandacht 
voor het kind.

Het vierde raam geeft weer de
vlucht naar Egypte.
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Johannes de Doper kerk - Sprundel

Raam boven de ingang van de kerk.

Links:
Raam gebaseerd op 
beschrijving in het boek
Apocalyps. Ook  genoemd:
de Majestas Domini of
Christus triumphator.

Rechts:
Oud testamentisch verhaal,
van Melchisedech.
Hij was koning en priester en
brengt een offer na de
overwinning op Abraham.

Afbeelding van de
H. Drie-eenheid met 
afbeeldingen van Izaak
en Jacob
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H.  Martinus kerk – Rucphen

De R.K. H. MARTINUSKERK van het kerkdorp Rucphen werd
gebouwd in 1933 naar ontwerp van architect J. Berben en toont 
expressionistische tendensen.

De eerste steen werd gelegd door pastoor van Gastel.

In 2015 is er een totale restauratie afgerond.
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H.  Martinus kerk – Rucphen

Mariakapel, Doopkapel en keramieken doopvont.

Drie altaren bij het priesterkoor.

H. Blasius
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H.  Martinus kerk – Rucphen

De eenvoud van de ramen in
combinatie met de schitterende
kleuren vormen een prachtig
geheel.
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H.  Martinus kerk – Rucphen

De kruisweg is gemaakt door H. Bogaerts.

H. Martinus die zijn
mantel deelt met een 
arme.

Pastoor J. Dam (1759)

Pastoor J. Dam bouwpastoor van de 
voormalige kerk in Rucphen.

Het schilderij met
H. Martinus stond
vroeger in de oude
kerk achter het
altaar.
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H.  Martinus kerk – Rucphen

In de voormalige pastorie is nog een mooi
Sint Martinus raam te vinden.

“Het” raam.

Het glas in lood raam, ook afkomstig
uit de “Lodewijkskerk” heeft na jaren
opslag in de pastorie op zolder een
mooie plaats gekregen in de kerk.
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H.  Martinus kerk – Rucphen

De muurschilderingen zijn gemaakt door Joan Colette.
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H.  Martinus kerk – Rucphen

Sacristie met “spiekraam” naar het altaar.
Het orgel is afkomstig
uit Sprundel.

Doopkapel Tabernakel H. Aloyisius
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H.  Martinus kerk – Schijf

De kerk is gebouwd in 1939-1940 naar ontwerp van A.W. en B.P.J. Oomen
uit Oosterhout. De kerk heeft een breed middenschip met lage en smalle 
zijbeuken en lage transeptarmen.
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H.  Martinus kerk – Schijf

Achter het priesterkoor een historisch orgel
en daarboven in de glas in lood ramen
symbolische afbeeldingen van een
aantal heiligen.
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H.  Martinus kerk – Schijf

Rond het altaar
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H.  Martinus kerk – Schijf

Een aantal heiligen worden afgebeeld als symboolgestalte.
St. Lucas als een gevleugelde stier.
St. Marcus als een gevleugelde leeuw. (Venetië)
St. Joannes als een adelaar.
Deze beeldende kunst vorm stamt uit de 4e eeuw. (Tetramorf)
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H.  Martinus kerk – Schijf

Het orgel is afkomstig uit een onbekend klooster
in Vlaanderen, vermoedelijk gebouwd omstreeks
1700 door Jacobus van der Eynde.

Het orgel is in 1909 in de toenmalige kerk 
geplaatst en in 1985 gerestaureerd door de
Firma Vermeulen uit Weert. 
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H.  Martinus kerk – Schijf

In de doopkapel een doopvont van keramiek en een
beeld van Antonius Abt. (Antonius met het varken)
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H.  Martinus kerk – Schijf

De sacristie



De voorgaande collage is samengesteld door Caspar Dingjan
in december 2017 – januari 2018.

Bronnen en contacten:

Wikipedia
Wikimedia
Reliwiki
West-Brabants Archief

Jan van Steenoven
Wim van Oorschot
Wim Roelands
Jan van Broekhoven 
Adrie Konings
Mevr. De Laat

cmbdingjan@planet.nl
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