
De huidige kerk verving een kerk uit 1861 en staat op het terrein van het voormalige kasteel Saterslo uit 1514.
De centraliserende kruiskerk met fronttoren in laatneogotische trant werd ontworpen door Herman Kroes uit 
Amersfoort. In de kerk zijn de gebrandschilderde ramen van de Oldenzaalse glazenier J. Schoenaker
uit de jaren 1950 van groot belang.

R.K. Kerk St. Plechelmus in Saasveld.

Buitengewoon belangrijke late neogotische kerk met
toren. Hoogtepunt in het oeuvre van architect H. Kroes,
de R.K. Kerk St. Plechelmus in Saasveld.



Het altaar.



Doopkapel Mariakapel

Absis noord met Maria en kind Absis zuid, afname van het kruis 



Een raamhanger in de pastorie met daarop:
De bruiloft van Kana. (Galilea)



Plattegrond met raamnummers



Kasteeltje zoals het er stond tot 1813.
Ongeveer op deze plaats staat nu de kerk.

Bekeringswerk in Twente
door St. Marcellinus.

Deur met naambord
Jan Schoenaker.

Raam 1



Raam 2

Cornelius bezoekt
Petrus en knielt
voor hem.

Het visioen van Petrus in Joppe waarin
duidelijk wordt dat niets en niemand
onrein is. 

Doop van de romein



Raam 3

De doop van Jezus
in de Jordaan.

De apostelen worden
uitgezonden om te
dopen.

Doop van Jezus



Raam 4

De engel verschijnt
aan Philippus.

Philippus legt de Ethiopiër een
tekst van Jesaja uit.

Philippus doopt de
Ethiopiër.

Doop van de Ethiopiër



Raam 5

Naäman biedt Elisa geschenken aan.

Naäman baadt zich in de 
Jordaan

Elisa laat zeggen dat Naäman
zich 7 maal in de Jordaan moet wassen

Naäman reist af met de
aanbeveling van de koning.

De Israëlische slavin vertelt over
de profeet Elisa.

Naäman de Syriër.



Johannes de Doper wordt vaak afgebeeld
in een kleed van kamelenhaar.

Johannes zou Jezus aanwijzen als
Messias.

Op een van de decadente feestjes van
Herodes zou hij worden gedood.

Raam 6
Johannes de Doper



Raam 7

De duivel biedt Jezus alle rijken
der aarde aan.

De duivel verleidt Jezus van het 
tempeldak te springen.

De duivel verleidt Jezus van stenen
brood te maken.

Bekoring van Jezus



Raam 8-9-10

Trancept noord



Raam 9
Links:
Jezus’ optreden in de 
synagoge van Nazareth in het
bijzijn van Jozef en Maria.
Op het balkon zijn andere
vrouwen aanwezig.

Rechts:
Na het optreden wordt Jezus
door de bevolking afgewezen.

Jezus in de synagoge



Raam 8
Raam 10

Links:
Een engel reinigt met 
gloeiende kool de lippen van 
Jesaja.

De genezing van koning
Hiskia door de bemiddeling van 
Jesaja.

Rechts:
De roeping van Elisa.

Een fragment uit het verhaal
over de weduwe van Serepta. 

Jesaja Elia en Elisa



Raam 11

Jezus preekt vanuit een
visserboot, de toehoorders
staan op het strand.

Jezus zegt de netten uit te werpen.

Petrus doet zijn 
geloofsbelijdenis.

De voorspelling van Jezus over

het vissen van mensen.

De wonderbare visvangst



Raam 13

Raam 12

Het Laatste Avondmaal Jezus’ kruisiging.



Raam 14

Mordechai wordt in koninklijk 
gewaad door de stad gereden.

Koningin Esther wordt begeleid
door een hofdame op weg naar
koning Ahusverus.

Esther vraagt Ahusverus en Haman
aan tafel en wijst Haman aan als
boosdoener.

Esther



Raam 15

Judith verlaat de belegerde stad.

Judith voert Holofernus
dronken.

Judith doet het hoofd
van Holofernus in een zak.

Judith



Raam 16

Daniël in de leeuwenkuil ten
tijde van koning Darius.

De hemelvaart van Elia in een wagen
van vuur met paarden van vuur.
Met het opnemen van de profetenmantel
ontvangt hij Elia’s kracht.

De hemelvaart van Elia

Daniël in de leeuwenkuil



Raam 17

Verschijning van Jezus aan de apostelen.
Jezus staat voor Petrus en blaast 
over hen heen als teken ter
aankondiging van de Heilige Geest.

Thomas gaat door de knieën
voor Jezus.

Jezus verschijnt aan Thomas



Raam 18

De Emmausgangers

Als Jezus is aangekomen in 
het dorp Emmaus doet Hij 
of hij verder moet gaan.

Tafereel van Jezus en de
Emmausgangers aan tafel.



Raam 19
De verrijzenis.

Jezus van Nazareth
verrijst.

Op de eerste dag van de week
treffen drie vrouwen een
leeg graf aan.

Een engel vertelt hen over 
de verrijzenis van Jezus.



Raam 20

Jezus verschijnt aan Maria Magdalena.

Johannes en Petrus zijn op weg naar
het graf van Jezus.
Johannes loopt voorop.

Verschijning van Jezus aan Maria Magdalena
maar zij ziet Jezus aan voor de tuinman.



Raam 21
Jezus verschijnt aan het strand.

Aan het strand van het meer van Galilea
verschijnt Jezus aan zijn leerlingen.



Raam 22
De put van Joseph

Jacob droomde van een ladder
die tot aan de hemel reikte.

Ruben vindt de lege put 
waarin hij Joseph hoopte te vinden.

Jacob en de ladder



Raam 23

Makkabese broeders

Er wordt varkensvlees aan
aan de broeders aangeboden. 

Omdat de broeders het vlees
weigeren worden ze gemarteld.

Koning Antiochus veroordeelt
hen tot de dood.
Zelfs de jongste telg vreest
de dood niet.



Raam 24
Kaïn en Abel

Abel offert de eerstgeborene
van zijn kudde aan Jahweh.
Kaïn offert de eerste vruchten
der aarde.
Abels offer is welgevallig en dat
van Kaïn niet.

Kaïn slaat Abel op het hoofd
en Abel sterft.

Eva omarmt haar gedode
zoon.

Kaïn wordt door Jahweh op 
het voorhoofd getekend.



Raam 25
Het offer van Isaak.

Details van het offer van Isaak zoals
de engel die het offer voorkomt,
het vuur, en de ram.

Twee knechten wachten
bedroefd beneden.



Raam 26
De manna regen

Een tafereel over het verblijf van het
Joodse volk in de woestijn.

Mozes als centrale figuur temidden
van tenten, manna en kwartels.



Raam 27
Jona en de walvis

Jona krijgt de opdracht

Ninevé te bekeren.

De boot moet hem naar
Ninevé brengen maar door het lot
bepaaald wordt hij overboord gezet.
Hij zou de oorzaak zijn van een
mogelijke schipbreuk.

Jona opgeslokt door de
walvis.

Na drie dagen spuwt de
walvis hem uit op het strand.

Jona predikt voor de
koning van Ninevé.



Raam 28-29-30

Trancept zuid



Raam 28

Raam 30

Links:
St. Plechelmus met de
kerk van Saasveld in
de hand.

Rechts:
Philippus Rovenius met
een wierooksvat.

St. Plechelmus Philippus Rovenius



Raam 29
De Zaaier

Parabel uit
Lucas 8.3.8



Raam 31

Gevecht met de engel.

Jacob brengt Rachel en Lea
over de rivier.
Hij gaat Esau tegemoet om zich
met hem te verzoenen.

Jacob blijft achter en raakt
in gevecht met een engel die
hem aan zijn heup verwondde.

De engel maakt zich openbaar.
Jacob zal in het vervolg Israël
heten en de plaats waar hij
vocht Pniël. 



De herinnering aan wonderbaarlijke
gebeurtenissen halverwege de 19e eeuw.

Haar naam was Bernadette Soubirous
uit het dorp Lourdes in de Pyreneeën.

Raam 32

Het Lourdesraam.



Raam 33

De vrouw in de geschiedenis van het joodse volk.

Jaweh in gesprek met
Adam en Eva. 

Sarah lacht om de
voorspellingen die de
drie engelen aan
Abraham deden.

Rebecca bedriegt de blinde Isaak door
de vaderlijke zegen aan Jacob te laten
geven.

De moeder van David, Ruth, verzamelt
aren achter de maaiers op de akker
van Boaz.

Mozes voor het  brandende
braambos.



Raam 34

De blijde boodschap.

Maria bezoekt haar
nicht Elisabeth.

Er is geen plaats in de herberg
voor Jozef en Maria.

De geboorte van Jezus.

De engel waarschuwt de drie Koningen
om niet langs Herodes te gaan. 

Jezus en zijn moeder



Raam 35

De vlucht naar Egypte.

De opdracht aan Jezus
in de tempel.

Jezus wordt teruggevonden
in de tempel.

Jezus wordt van het kruis
genomen.

De vrouw wiens kind verslonden
dreigt te worden wordt naar de
hemel weggevoerd.

Jezus en zijn ouders



Verscholen achter de orgelpijpen:
Koning David bespeelt een harp.
Caecilia bespeelt een violoncel.
Paus Gregorius.

Raam 36-37-38



De verrijzenis, nergens is zo’n tafereel
meer op zijn plaats als in een mortuarium.

Een tafereel van Lazarus, opwekking
uit de dood.

Raam 39-40



Antonius Abt ofwel
Antonius met het varken.

In de hal naast
de Mariakapel



In de hal naast
de doopkapel

Anny v.d. Heide
Jan Schoenaker

Van de Amerikaanse schrijfster 
Gertrude Stein (1874-1946) is de 
beroemde dichtregel: Een roos is 
een roos is een roos….



Marcus als leeuw

Johannes als adelaar Lucas als rund

Mattheus als mens of engel

Aan de zijden van het 
triomfkruis zijn de vier
evangelisten symbolisch
uitgebeeld.







Mozaïek met heel veel details.



Ook een bezoek aan de tuin
is zeer de moeite waard.

Jaarlijks wordt begin oktober
in Saasveld de kasteeltuin
prachtig verlicht ter
gelegenheid van de Lichtprocessie.



Johannes Antonius Cornelis (Jan) 

Schoenaker (Roosendaal, 3 april 1923 – Almere, 27 

oktober 2017) was een Nederlands beeldend 

kunstenaar die vooral bekend werd als glazenier. Hij 

realiseerde kerkramen en monumentale kunst in 

binnen- en buitenland.

Jan Schoenaker

Het oeuvre van Schoenaker bestaat naast de glas in loodramen, de fresco's en
beton reliëfs uit houtsnijwerk, (pen)tekeningen, linosnedes, etsen, aquarellen,
zeefdrukken, olieverfschilderijen en wandkleden.
In 2007 verscheen een monografie die de veelzijdigheid van zijn werk belichtte
en in 2011 verscheen een bundel met de kerstkaarten die hij de voorafgaande
vijfendertig jaar ieder jaar ontworpen had.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roosendaal_en_Nispen
https://nl.wikipedia.org/wiki/3_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1923
https://nl.wikipedia.org/wiki/Almere
https://nl.wikipedia.org/wiki/27_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/2017


Deze collage is samengesteld in de herfst van 2019.

Op 2 augustus  en 4 oktober hebben we een bezoek gebracht aan de kerk
en heb ik foto’s kunnen maken.

De bijschriften van de foto’s zijn gefilterd uit het boek
‘Geloven in Glas’ Het Kerkeiland van Saasveld.

Opvallend in het boek is de zeer uitgebreide feitenkennis van Jan Schoenaker 
over de historische bijbelverhalen.

Zijn kunstwerken zijn uniek en van zeer hoge kwaliteit.

Foto’s en collage zijn gemaakt door Caspar Dingjan als hobbyproject
en heeft geen commerciële doelstelling.

Dank gaat uit naar alle  behulpzame vrijwilligers.
Speciale dank gaat uit naar de heren Gerard Wolbert en Henk Hofhuis,
resp.  secretaris en voorzitter van de stichting Clarissa Droste zu Vischering,
die ons op een enthousiaste en hartelijke manier hebben ontvangen.

cmbdingjan@planet.nl


