


Historische Kring IJsselstein 18 (juli 1981). - Dl.18 Het gebouw J. Kalf beschrijft de kerk in zijn boek &quot;De katholieke kerken in Nederland&quot; (uitgegevenin 1906): &quot;Evenals de toren is de kerk een zuivere baksteenbouw met geen andere versieringen dande rijke, laat-gothische traceringen van de vensters, de elegant versneden contreforten (=steunberen) en de opengewerkte, gemetselde borstwering, die de wanden bekroont.Het gebouw laat zich beschrijven als een driebeukige hallenkerk met een priesterkoor inde vorm van een halve tienhoek, met bogen geopend op de overhoeks gestelde halveachtkanten, die de oostelijke sluiting vormen van de zijbeuken, welke naar het westenaansluiten aan de kapellen terzijde van de toren, die een portaal en zangerstribune bevat.Slanke pijlers, bestaande uit een ronde kern bekleed met vier driekwart kolonetten, dra-gen de ribben en gordelbogen der netgewelven, die de kerk overdekken. Hoge vensters,vierdelig in het

ruim, driedelig in de veelhoekige partijen (en tweedelig in de doop- enMariakapel naast de toren), voeren licht in dit interieur&quot;. Toegangsdeuren De moderne toegangspartijen zijn aangebracht tijdens de restauratie van 1968 - 1972.Opvallend zijn de handgrepen op de binnendeuren waarop St. Nicolaas staat afgebeeld.Een werk van de IJsselsteinse beeldhouwer A. Veldhuizen. Algemeen De polychromie van het interieur dateert grotendeels van 1925. De wanden beneden devensters zijn nieuw; aangebracht bij de restauratie van 1968 - 1972. In die periode zijnook de bankenrijen uit de zijbeuken verwijderd. De ramen Opvallend in de kerk zijn de glas-in-lood ramen. Aanvankelijk bezat de kerk geen gebrandschilderde ramen. Het eerste gebrandschilderde raam werd aangebracht in 1889, het laatste in 1972. De ramen zijn geschonken door pastoors van de parochie, een aantal parochianen, de parochie en het aartsbisdom bij gelegenheid van jubilea of kerkelijke

gedenkdagen. Omdat er eenheid is van thematiek tussen een aantal ramen, geven wij de omschrijving niet op volgorde, doch per thema. Tenzij anders aangegeven dienen alle ramen bekeken te worden van beneden naar boven.



Historische Kring IJsselstein 18 (juli 1981). - Dl.18 Handleiding bij een gang langs de gekleurde glas-in-lood-ramen die uitzonderlijk mooi zijn. I De verlossing van de mens. Plaats: de grote absis. Parallelle verhalen in 'Oude en Nieuwe' Testament. 1. onder : het Joodse Volk, op tocht door de woestijn, na de uittocht uit Egypte,voedt zich met het manna dat Jahweh uit de hemel heeft laten regenen. boven : Jezus voedt de schare die hem gevolgd is met vijf broden en twee vissen(wonderbare broodvermenigvuldiging). maker : atelier C. van Straaten, Utrecht, 1925



Historische Kring IJsselstein 18 (juli 1981). - Dl.18 2. onder boven maker 3. onder boven maker 4. onder boven maker 5. onder boven maker : het Joodse Volk viert het paasmaal aan de vooravond van de uittocht uit Egypte.: Jezus viert met zijn eigen leerlingen het paasmaal (laatste avondmaal) aan de vooravond van zijn lijden en dood.: atelier C. van Straten, Utrecht, 1925 : zoals de Joden, die opzagen naar de koperen slang, die Mozes in de woes-tijn had opgericht, gered werden, : zo zullen zij die gelovig opzien naar Christus, die werd opgeheven aan hetkruis, gered worden. : H.J.J.Geuer, Utrecht, 1889 : zoals de profeet Jona, na drie dagen weer uit de walvis terugkeerde,: zo stond de Christus na drie dagen op uit het graf.: atelier C. van Straaten, Utrecht, 1925 : de profeet Elia vaart op ten hemel op een vurige wagen. : Christus stijgt op naar de hemel. : atelier C. van Straaten, Utrecht, 1925 II Taferelen uit het leven van de H. Jozef. Plaats: rechter zij-absis. 6. onder : de

verloving van Jozef en Maria. boven : Jozef wordt door een engel in zijn slaap gewaarschuwd dat hij moet vluchten omdat koning Herodes het kindt zoekt om te doden.maker : ateher C. van Straaten, Utrecht, 1926 er is voor Jozef en Maria geen plaats in de herberg van Bethlehem.Jozef en Maria met het kind Jezus op hun vlucht naar Egypte,ateher C. van Straaten, Utrecht, 1926 7. onderbovenmaker het &quot;Heilig Huisgezin&quot; in Nazareth.de dood van de H. Jozef in Nazareth.atelier C. van Straaten, Utrecht, 1926 bovenondermaker 9. boven : de verheerlijking van de H. Jozef in de hemel. onder : Sint Jozef wordt uitgeroepen tot patroon van de universele kerk (1870). Aan zijn voeten de kerk van St. Pieter te Rome.maker : atelier Louis van der Essen, Roermond, 1949 III De acht zaligsprekingen. Deze acht ramen zijn alle ontworpen en vervaardigd door atelier Cuypers te Roermond,in 1949; de meeste gesigneerd door de ontwerper C. Alberinck. In elk raam onderaan

ineen cartouche (= sierlijk omlijst vlak met opschrift) een tekst uit Jezus' Bergrede.Daarboven een bijbelse voorstelling.









Historische Kring IJsselstein 18 (juli 1981). - Dl.18 Detail van raam no. 2 7. het portret van pastoor Johannes Govers. 27. van onder naar boven: -  portret van pastoor Johannes Govers (1770 - 1805 te IJsselstein) die degeschiedenis van O.L. Vrouw van Eiteren op schrift stelde. - bisschop Otto III van Gelder geeft verlof tot stichting van een kerspel-kerk te Eiteren, 1217. -  stichting van de parochiekerk van St. Nicolaas nabij het kasteel van IJssel-stein, 1310. -  beeldje van O.L. Vrouw van Eiteren.maker : atelier Cuypers, Roermond, 1938 28. van onder naar boven: -  portret van mgr. G.W. van Heukelum, kanunnik van het Utrechts kapit-tel, eerste deken van het Bernulphusgilde, overleden in 1910 als pastoorte Jutphaas. -  bedevaart met vele gilden en zg. Lazaruskaarsen voor de melaatsenbroe-derschap zoals die in de 14e en 15e eeuw werden gehouden. -  de parochiekerk wordt door de hervormers bestormd en in bezit geno-men (6 december 1577). maker : atelier Cuypers,

Roermond, 1938



Historische Kring IJsselstein 18 (juli 1981). - Dl.18 Raamdeel van no. 29, waarop afgebeeld staat het portret van pastoor-deken W.H. de Grijs. 29. portret van pastoor-deken W.H. de Grijs (1933 - 1945), die er voor geij-verd heeft, dat het beeldje van O.L. Vrouw, dat aan het Utrechts museumin bruikleen was gegeven, terugkeerde naar IJsselstein.het beeldje, door de Hervormers in de IJssel gegooid, wordt door sloot-gravers teruggevonden en door een vrouw in de voering van haar jurk ge-naaid en bewaard. de terugkeer van het beeldje uit Utrecht op 24 juni 1936.atelier Cuypers, Roermond, 1938 maker 30. De verschijning van Maria aan Bernadette Soubiroux, 1858, te Lourdes/Maria alsvoorspreekster in gevallen van ziekte/Maria presenteert de zielen van de gestorvenenaan God; daardoor vlucht de duivel van het sterfbed.maker : atelier L. van der Essen, Roermond, 1950 31. De verschijning van Maria aan drie kinderen in Fatima, 1917.Door de verering voor Maria wordt God lof gebracht.maker : atelier L. van

der Essen, Roermond, 1950



Historische Kring IJsselstein 18 (juli 1981). - Dl.18 VII De verkondiging van het geloof. : Jezus houdt zijn bergrede (Mt. 5,1-7, 29). : het Lam Gods, het boek met de 7 zegels en de 4 symbolen van de evange-listen uit de Apocalyps van Johannes. : alle standen zien op naar het lam: Nicolaas Pieck, franciskaan te Gorcum,tijdens de hervorming vennoord in 1572; Ludgerus, 741 - 809, geloofs-verkondiger in het oosten van het land; Lodewijk de Vrome, 1215 -1270,huisvader; Walfried, in 1810 gestorven in Friesland, boer; Cunera, zr. Ger-trudis, 626 - 659, abdis van het klooster te Nijvel. : atelier Cuypers. Roermond, 1936 32. bovenmidden onder maker 33. Kerk-zijn in de 20e eeuw/het streven naar eenheid. De koepel van de St. Pieter, de wapenschilden van de pausen Johannes XXIII enPaulus VI, een schip als symbool van de kerk met het Christus-monogram op hetzeil, moderne apparatuur (radio, televisie, raketten, maanlanders, moderne muziek-instrumenten).maker : ateUer

Bogtman, Haarlem, 1972 Overzicht van het weelderige interieur van de basiliek.

















Historische Kring IJsselstein 18 (juli 1981). - Dl.18 Tegeltableaux In de vloer van het priesterkoor zitten een aantal tegeltableaux, vervaardigd door de ate-liers Villeroy en Boch te Mettlach. In 1888 geplaatst. Voorstellingen onder andere:twee engelen die het pauselijk wapenschild dragen; St. Joris in gevecht met de draak; vismet leUe. Luchters De neo-gothische smeedijzeren luchters zijn in 1972 aangebracht. Afkomstig uit de afge-broken neo-gothische kerk aan de Biltstraat te Utrecht. Eretekenen basiliek Links en rechts van het hoogaltaar. Links het Conopeum (oorspronkelijk een Byzantijnsbaldakijn dat boven het hoofd van een hoog geplaatst persoon werd gehouden). Op desegmenten afbeeldingen van O.L. Vrouw van Eiteren, H. Nicolaas, het wapen van IJssel-stein en het wapen van de basiliek. Rechts het Tintinabulum: in een cirkel bekroonddoor kleine belletjes een afbeelding van St. Nicolaas. Doopkapel Doopvont, hoog 230 cm., achthoekige hardstenen voet, geelkoperen deksel

(verplaats-baar via smeedijzeren schamierbrug), neo-gothisch, 19e eeuw, maker onbekend.Op de kuip schilderingen van de patroonheiligen van de schenkers;Madonna met Kind en de H. Paus Comelius. Op de rand van het deksel is gegraveerd:&quot;Quicumque in Christi baptizati estis Christum induistis&quot; (Want gij allen die in Chris-tus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. Gal. 3, 27). De doopkapel was vroeger door een smeedijzeren hekwerk gescheiden van de eigenlijkekerkruimte. Het hek is in 1972 verdeeld en is nu geplaatst tussen de Maria- en doop-kapel. Het smeedijzeren hek is een ontwerp van W.F. Mengelberg en gesmeed door deIJsselsteinse smid B. Pompe. Kapel O.L. Vrouw van Eiteren Beeldje, eikehout, 22 cm. hoog, 12e eeuws. Maria zetelt frontaal; in haar rechterhand houdt zij een scepter; met de Unkerhandhoudt zij het kind vast, dat frontaal midden op haar schoot zit. Het kind steunt met lin-kerhand op de codex op zijn knie; de rechterhand is opgeheven.Het

beeldje is door de eeuwen heen voorwerp van grote verering en devotie geweest. Orgel Gebouwd in 1908 door de fa. Maarschalkerweerd & Zonen te Utrecht. Het betreft een 16-voets orgel, met twee klavieren, vrij pedaal, afzonderlijk geplaatste speeltafel, crescendo kast en voorzien van 26 registers met in totaal 1480 sprekende pijpen, uitgevoerd met tinnen front. Het orgel is geschonken door A. van Kippersluis, volgens vermelding op de achterzijde van de grootste frontpijp. Het werd in 1971 volledig gerestaureerd en elektrisch omgebouwd door de fa. J.J. Elbertse & Zn. te Soest.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

