Glas in loodraam kapel Hoog Soeren
Het Pomphulletje, najaar 2005

Op zaterdag 27 augustus 2005 was de kapel om 16.00 uur goed bezet met belangstellenden
voor de onthulling van het nieuwe raam aan de achterzijde van de kapel.
Vorig jaar bij de herdenking van het 100-jarig bestaan van de Kapel ontstond het idee om
van de binnengekomen giften het bestaande raam aan de achterzijde te vervangen door
een glas in loodraam.

In goed overleg met de drie opdrachtgevende instanties namelijk de Kerk, de Buurt en
Belangenvereniging en de Gemeente Apeldoorn werd een opdracht geformuleerd.
De in Hoog Soeren wonende kunstenares Gaby Bovelander werd gevraagd om een ontwerp
te maken; een opdracht die ze na overleg volgaarne aannam. Samen met de Apeldoornse
glazenierster Veronica Huisintveld is dit raam gemaakt.
Henk van Kampen sprak namens de commissie van voorbereiding. Mevrouw Jojo van Rhijn
droeg o.a. een gedicht van Ida Gerhard voor, wat indrukwekkend was.
Wethouder mevrouw M.A.J. van der Tas sprak namens de gemeente.
Het aanwezige koor van Hoog Soeren zorgde voor de muzikale omlijsting met drie mooi
uitgevoerde stukken onder leiding van dirigente Carla van Zuilen.
Ds. J.G. de Bruijn onthulde eerst in een toespraakje de inhoud van de opdracht aan
kunstenares Gaby, namelijk dat het raam een ‘uitgangsraam’ moest zijn, te zien door de
mensen die de kerk uitgingen en dat het ‘licht’ moest uitbeelden bij het verlaten van de
kerk.
Daarna het grote moment: ‘de onthulling van het raam’. Iedereen was even stil met
daarna een geroezemoes van positieve geluiden. Een prachtig ontworpen raam met
bijzonder mooie tinten en als centrale afbeelding de vis (ichtus). Heel mooi uitgevoerd en
gemaakt van mondgeblazen glas. Een bijzondere aanwinst voor onze kapel in Hoog Soeren.
Vele felicitaties voor Gaby Bovelander en Veronica Huisintveld!!!
Als afsluiting nog gezellig napraten met een drankje.
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