DE GLAS-IN-LOODRAMEN IN ONZE KERK
Onze kerk is in het bezit van zeven kostbare glas-inloodramen. Deze bevinden zich in het priesterkoor en zijn
gemaakt door de beroemde glazenier Frans Nicolas uit
Roermond. Door de samenwerking met de architect Pierre
Cuypers, die het Rijksmuseum en het Centraal Station
Amsterdam gebouwd heeft en vele kerken, kreeg Nicolas veel
opdrachten voor het maken van glas-in-loodramen voor
kerken die eind 18de eeuw en begin 19de eeuw werden
gebouwd. De architect van onze kerk C. Franssen (Roermond)
was een leerling van Cuypers en gaf de opdracht voor het
maken van de glas-in-loodramen eveneens aan atelier Nicolas
en Zonen. Dit atelier was zeer beroemd omdat de glazen in
technisch en artistiek opzicht op hoog niveau stonden. Onze
ramen zijn ontworpen door Frans jr., de zoon van de oprichter
van het atelier.
Op dit moment zijn de glas-in-loodramen (de koorvensters)
aan het oog ontrokken omdat ze binnenkort gerestaureerd
worden. In het 112-jarige bestaan van de kerk is dit nog niet
eerder gebeurd. Om het tijdelijk gemis van deze ramen
enigszins goed te maken zijn details uit deze ramen op de parochiesite gezet. De afbeeldingen laten
zien met hoeveel kunstzinnigheid deze ramen gemaakt zijn. Ze zijn schitterend van kleur en detail. De
gezichten zijn vol expressie en emotie. De tranen van Maria en Johannes bij het kruis zijn aangrijpend
in beeld gebracht, eveneens de gezichten van de herders bij de kribbe, van de soldaten bij het graf en
van de apostelen met Pinksteren.
Jammer is dat de mooie ramen achter het orgel van binnenuit niet goed te zien zijn door het orgel
dat er voor staat. Maar ook deze ramen zijn schitterend, vooral de rozet-bloemen. Deze ramen zijn
volgens de glazeniers, die ze gerestaureerd hebben, van uitzonderlijke kwaliteit met heel kostbaar
gebrandschilderd glas.
De rozet-bloemen van de ramen achter het orgel, de figuren op de rozet-ramen en details van de
afbeeldingen op de koorvenster zijn te vinden op www.andreasparochie.nl onder Organisatie >
Fotogalerij.
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