














Historische Kring IJsselstein 18 (juli 1981). - Dl.18 De oorspronkelijke hoofdingang met daarboven het venster van het &quot;Gerverskamertje' Zoals gezegd ontstond de brand in de toren. Daardoor kon er nog iets van de waardevol-le voorwerpen in de kerk gered worden: de vier koperen kroonluchters, de twee leze-naars en het niet onbelangrijke kerkelijk archief. Veel, heel veel, ging er helaas verloren,zoals:









Historische Kring IJsselstein 18 (juli 1981). - Dl.18 Het grote grafmonument waaronder begraven lagen: Gijsbrecht van Amstel, Bertha van Heukelom, hun zoon Arnold en diens vrouw Maria van Henegouwen. Het grote grafmonument In het grote grafmonument liggen van links naar rechts begraven: Gijsbrecht van Amstel,heer van IJsselstein en stichter van de kerk; zijn vrouw Bertha van Heukelom (vrouwBaerte die een jaar lang, terwijl haar man elders gevangen zat, het IJsselsteinse kasteelverdedigde maar zich uiteindelijk moest overgeven); hun zoon Arnold en diens vrouwMaria van Henegouwen. ;?









Historische Kring IJsselstein 18 (juli 1981). - Dl.18 De toegang naar het 'noormannendeurtje', waarover vele verhalen de rondedoen. Het lage deurtje bevindt zich in de noord-westgevel van de kerk. Luchters In de kerk hangen vier massief koperen kronen; ze zijn uiteraard met de hand vervaar-digd. Ze moeten in 1635 door de toenmalige heer van IJsselstein, Frederik Hendrik vanNassau, aan de kerkelijke gemeente geschonken zijn. Het is echter ook mogelijk dat hijer drie gaf en dat de vierde in 1704 werd bijgekocht. Twee kronen zijn in 1656 vervan-gen. De kronen hebben twee etages van elk acht echte kaarsen, die nog steeds ter gele-genheid van de Oudejaarsdienst en de Kerstfeestviering van de kinderen op tweedeKerstdag ontstoken worden. Vooral op Oudejaarsavond levert dit een welhaast sprook-jesachtig gezicht op. ledere arm is afzonderlijk genummerd en heeft zijn vaste plaats;anders past het geheel niet meer in elkaar. 17





Historische Kring IJsselstein 18 (juli 1981). - Dl.18 Predikantenborden In de konsistorie hangen vier predikantenborden. Het oudste dateert van 1780. Ditbord, in een geprofileerde lijst met uitstekende hoeken en een gebogen bovenlijst metrocaillekuif, is geschilderd door ene G. Oskam. Avondmaalszilver Tot de inventaris van de kerk behoren ook vier avondmaalsschalen, twee koUektescha-len, twee avondmaalskannen, vier avondmaalsbekers, twee kollektebekers en eendoop-schaal. De avondmaalsschalen zijn van tin; ze hebben gladde randen en ronde, gladde, ondiepespiegels. De kleinste, hoogte 2,5 cm. en diam. 24,5 cm. dateert uit de 19e eeuw. De tweemiddelste, hoogte 3 cm. en diam. 31,4 cm. zijn uit de 18e eeuw. Eveneens uit die eeuwis de grootste, hoogte 4 cm. en diam. 41,5 cm. De twee tinnen koUekteschalen zijn ook al aflcomstig uit de 18e eeuw. Ze zijn 4,7 cm.hoog en hebben een diam. van 27 cm. en gladde randen met diepe, boUopende spiegels. De twee avondmaalskannen, alweer van tin vervaardigd,

stammen uit de 19e eeuw. Ken-merken; geprofileerde voet; boUe buik; brede sneb met knik; voluutvormig oor; sterkconcaaf-konisch deksel met radijsvormige knop. De vier avondmaalsbekers zijn van een ander materiaal vervaardigd, t.w. zilver. Alle vierzijn ze 17,5 cm. hoog en hebben een diam. van 11,3 cm. Twee dateren uit 1633 en tweeuit 1825. Hun vormen zijn ook alle gelijk: licht geprofileerde voet met ronde onderrand;de beker loopt vrij recht naar boven; de bovenrand is iets naar buiten gebogen.Het wapenschild op de bekers van 1633 ontbreekt op de andere. Een deel van de kollektie gebruiksvoorwerpen waaronder avondmaals-zilver en koUekteschalen. 19



Historische Kring IJsselstein 18 (juli 1981). - Dl.18 Voor de kollektebekers gebruikte men hetzelfde materiaal als voor de avondmaalsbe-kers. Jaar: 1973. De geprofileerde ronde voet loopt smal toe; de onderzijde van de buik is komvormig; hetbovengedeelte is ingesnoerd; de gladde bovenrand is iets naar buiten gebogen; midden opde buik loopt een licht geprofileerde rand. De zilveren doopschaal, met een hoogte van 10,5 cm. en een diam. van 21,5 cm. is van1820. Ronde, geprofileerde voet, naar boven smal toelopend; wijd uitlopende schaal,laatste gedeelte licht geprofileerde rand met smalle ribbels. Inscriptie op onderzijdeschaal, in een hart, waartussen guirlandes, in schuin schrift; ter nagedachtenis aanvrouwe G.M. Gorissen, geb. Emants. In den Heere ontslapen den 29 Juny 1820. Aan deHerv. Kerk te IJsselstein door de nevenstaande leden, welke de overledene gedragenhebben den 4 July 1820. Oud ouderlingen : C. van der Roest, G. de Haan.Oud

diakenen : Hw. ten Holt, G. van Os, B. Sanderson, F.A. Bos.Mark. 16, 16: die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn zal leven al ware hij ook gestor-ven. Joan. 11,25. Ouderlingen         : K. Sanderson, A. Bredie, F.A. Noelensmid. Diakenen             : G. Oskam, G.C. de Lange, G. Kastelein. Basiliek van de H. Nicolaas mde fiere toren.


