
‘Gabriël ’

Het ontstaan

De Studiegroep Gebrandschilderd Glas is ontstaan in 1997. Het thema geniet ruime belangstelling binnen de vereniging,

maar kent momenteel slechts enkele actieve aanhangers. Nieuwe studiegroepleden zijn dan ook meer dan welkom!

Bijeenkomsten studiegroep

De leden ontmoeten elkaar tijdens de bijeenkomsten van Gabriël, waar gelegenheid is om over ieders verzameling te

spreken en onderling informatie uit te wisselen. Verdere contacten verlopen via e-mail of post.

Mancodienst, nieuwe uitgiften en stempels

Via het verenigingsblad kunnen zegels worden aangeschaft of aangeboden. Op dit moment heeft de vereniging geen

stempeldienst. U zult er dus zelf naar moeten zoeken bij de huishandelaar, op postzegelbeurzen, 

tijdens tentoonstellingen, bij Gabriëlverenigingen in het buitenland of via info van de leden van de studiegroep of 

filatelistische bladen. Vergeet ook internet niet.

Catalogus

De leden van de studiegroep hebben in 2008 een catalogus uitgebracht van alle tot dan toe 

bekende zegels. 

Wanneer achtergrondinformatie omtrent de afbeelding op de zegel of een gebruikt stempel 

ontbreekt proberen we die natuurlijk boven water te krijgen. 

Elders op deze website onder 'Publicaties' is aangegeven hoe u deze catalogus kunt bestellen. 

In de catalogus is ook een literatuurlijst glasschilderkunst opgenomen. 

Binnen de studiegroep zijn er voldoende mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan

het up-to-date houden van de catalogus. 

Tentoonstellingen en exposities

Vanuit eigen belangstelling voor het onderwerp zijn diverse deelnemers aan de studiegroep hun verzameling in de 

loop der jaren gaan tentoonstellen, zowel in de wedstrijdklasse als in de open klasse maar ook op eigen initiatief in een

lokale expositieruimte. In Nederland maar ook daarbuiten zijn daarbij mooie resultaten behaald. 

Excursies

Zo mogelijk gaan we jaarlijks gezamenlijk een dag op excursie. Eén van onze leden zoekt dan een geschikte locatie 

ergens in Nederland, waar we eventueel onder leiding van een deskundige, gebrandschilderde ramen gaan bekijken.

Interesse voor dit mooie thema?

Wanneer u net zoals wij geboeid bent geraakt door dit thema, dan kunt u tijdens één van de ledenbijeenkomsten in 

Nijkerk in contact komen met leden van de Studiegroep Gebrandschilderd Glas en met hem of haar verder van 

gedachten wisselen. U bent van harte welkom.
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