
Actiedag 

19 november 
van 

10-16 uur

Waarvoor doen we dit? 

Glas in lood krijgt door de jaren 
heen heel wat te verduren. 
Onder invloed van UV-straling 
en regen en wind, gaat al het 
glas-in-loodglas op den duur 
achteruit. 

Restauratie van glas-in-lood is 
dan ook, op zijn tijd, onver-
mijdelijk. 

Toegegeven, glas-in-lood gaat 
vele tientallen jaren mee. 

Maar om een glas-in-loodraam 
van 60-70 jaar oud te res-
taureren en te behouden voor 
de toekomst zal het toch echt 
een keer toe zijn aan een 
grondige restauratie. 

Duurzame kerk zijn 

De ramen zijn nu nog één groot 
warmtelek. 

De meest effectieve manier van 
glas-in-lood isoleren, is de ruit 
tussen dubbelglas te zetten. 
Daarbij wordt de bestaande ruit 
in zijn geheel luchtdicht tussen 
twee glas-platen gezet. 

Om een bestaande glas-in-
loodruit te isoleren is het 
noodzakelijk om deze in zijn 
geheel te renoveren. Het 
plaatsen van glas in lood tussen 
dubbelglas is volledig 
maatwerk. 



Komt allen naar de 
Wijngaard 

Ten behoeve van restauratie 
glas-in-lood ramen in de 

Wijngaard 

Wilhelminalaan 3 
7204 DM  Zutphen 

Geschiedenis van de 
ramen 

Op 28 februari 1959 werd de 
Wijngaard in gebruik genomen.  
De ingebruikname werd destijds 
zelfs twee weken uitgesteld zodat 
alle kunstwerken - de glas-in-lood 
ramen en het mozaïek - dan ook 
klaar zouden zijn.  

Het kerkgebouw werd ontworpen 
door architect H. Geels uit Arnhem.  
De kerkzaal moest vreugdevol en 
licht zijn en een ontspannen ruimte 
bieden. Een citaat van de architect 
luidde: “Er moet iets van de hemel 
opengaan.”  
Daarvoor waren de ramen en het 
mozaïek natuurlijk goede keuzes 

De ramen en het mozaïek worden 
ontworpen door C. Baljet en hebben 
naar de oud christelijke zinne-
beelden van opstijgende vogels als 
lof voor de Heer (aan de rechter-
kant) en neerdalende vogels als de 
genade van de Heer (aan de 
linkerkant). 

Wat is er te beleven? 

- Veiling

- Boekenmarkt

- Snuisterijen / curiosa

- Koffiehoek

- Muziek

- Mensen ontmoeten

- Knutselen

- Profieltekening laten maken

- Diverse kinderactiviteiten

- Haak maar aan

- Verkoop zelfgemaakte kaarten

- Bloemenkransen (te bestellen)

- Bloemen en planten

Helpt u mee? 

Uw bijdrag is welkom op bank-

rekening NL29RABO0373734034 

tnv CvK Prot. Gem. Zutphen. 

Actiedag gemist? 

De volgende is gepland op 15 april 2023 




