HET DRIEDELIGE JOZEFRAAM 75 JAAR

Het Jozefraam 75 jaar
Het linker raam stelt het vertrekkend schip ‘Dr. Wagemaker’ voor uit de haven van
Oudeschild, het middelste raam Sint Jozef, het rechter raam de thuiskomst uitbeeldend,
met de kerk en enkele huizen.
Boven in het raam:
links
10 – 11 november 1944
midden SJ:
Sint Jozef
rechts
14 – 30 maart 1945
Onder in het raam:
links
uit dankbaarheid
midden
het wapen van Texel
rechts
voor Jozef’s zorg

Op 24 juni, de feestdag van Johannes de Doper, prijkt het Jozefraam al 75 jaar in de kerk van Den Burg.
Het raam is na de tweede wereldoorlog geplaatst uit dankbaarheid aan St. Jozef omdat door zijn
tussenkomst alle in de oorlog naar Assen getransporteerde mannen weer behouden thuis gekomen
waren.
In de tweede wereldoorlog, van 1940 – 1945, moesten de Duitse mannen als soldaat vechten aan het
front. Hierdoor had Duitsland grote behoefte aan arbeiders om de oorlogsindustrie draaiende te houden.
In de oorlog werden vele Texelaars verplicht tewerk gesteld in Duitsland.
Lang niet iedereen zag een tewerkstelling zitten en dook onder op Texel of elders in Nederland.
Tijdens de vergadering van het kerkbestuur van Den Burg op donderdag 9 november 1944 in de pastorie
kwam het alarmerende bericht binnen dat alle mannen van 17 – 35 jaar door de Duitse Weermacht
gevorderd werden. De vergadering werd hierop terstond gesloten. Dit om het thuisfront te
waarschuwen.
De volgende dag moesten alle mannelijke Texelaars tussen 17 en 35 jaar zich melden bij de
Inselkommandant. Velen vreesden voor tewerkstelling in Duitsland. De ± 700 mannen werden echter
tewerkgesteld in Assen en omgeving om loopgraven aan te leggen.
Vanaf zondag, 12 november 1944 zijn de mensen negen dagen achter elkaar in een volle kerk bijeen
gekomen om een noveen te bidden ter ere van Sint Jozef om op diens voorspraak voor een veilige
terugkeer te bidden (een noveen is een reeks van negen dagen, waarin men bepaalde gebeden verricht
om één of andere gunst te verkrijgen).
De gebeden zijn verhoord. Alle mannen keerden van 14 tot 30 maart 1945 weer behouden uit Assen
terug.
Op 6 april 1945 werden de kerk en ook de ramen zwaar beschadigd door de beschieting van Den Burg
tijdens de Georgische opstand.
Op 5 juli 1945 deelde de voorzitter van het kerkbestuur, pastoor
J.Th.A.M. Gussenhoven (zie foto), zijn plan mee om een Jozefraam te
kopen. Dit als dank van ALLE TEXELSE MANNEN (en ook van de
parochianen) die door de Duitsers voor loopgraafwerk naar Assen
werden gestuurd en die behouden zijn teruggekeerd. Het plan werd
goedgekeurd.
Op 13 december 1946 was het ontwerp voor het Jozefraam gereed.
De fa. Bogtman te Haarlem, glazenier Herman Moerkerk heeft het
Jozefraam, inclusief honorarium, ontwerp, transport en het ter plaatse
aanbrengen voor ƒ 5.800,- geleverd. Hiervoor werd door de Texelaars en
de parochianen ƒ 2.800,- bijeen gebracht, de overige ƒ 3.000 werd van
een particulier geleend.
Het Jozefraam is in 2011gerestaureerd door Anthonie Koolen Glazeniers B.V. uit Molenhoek.
De restauratie werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de KON. N.V. TEXELS EIGEN
STOOMBOOTONDERNEMING TESO en HET TEXELFONDS.

