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InhoudVan de redactie

In dit nummer van Uit Eijsdens Verleden heeft de redactie alle ruimte Van de redactie
gegeven aan mevrouw A. Meerburg-Bosma voor de beschrijving van
één onderwerp: de Protestantse kerk van Eijsden. Zoals zij in haar
inleiding zegt, Was de aanleiding daarvoor het 100-jarig bestaan van het
kerkgebouw in 2006 en het 375-jarig bestaan van de Protestantse Kerk
als instituut, in 2007. De protestantse gemeenschap in Eijsden bestaat al
eeuwen, oflicieel sinds 1632, maar daarvoor ook al, na het ontstaan Van
de Reformatie. Reden genoeg om in Uit Eijsdens Verleden aandacht te
blijven besteden aan dit deel van onze Eijsdense geschiedenis.

Over de periode van 1632 tot 1857, de tijd dat de Sint-Christinakerk
gebruikt werd door zowel katholieken als protestanten, hebben we in
Uit Eijsdens Verleden een reeks artikelen van WAJ. Munier gepubli-
ceerd. Mevrouw Meerburg beschrijft vooral de periode daarna, toen
de Protestantse gemeente na Veel inspanningen over een eigen kerk-
gebouw kon beschikken. Het is de geschiedenis van een kleine groep
Eijsdenaren, die taai en volhardend hun bestaansrecht als zelfstandige
gemeente hebben bevochten.

De redactie heeft het mevrouw Meerburg niet gemakkelijk gemaakt.
Telkens weer kwamen we met suggesties en verzoeken en steeds heeft
zij vriendelijk geprobeerd ons met tekstwijzigingen en aanvullingen
tegemoet te komen.Wij danken haar voor de prettige samenwerking.
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De Protestantse Kerk van Eijsden

ln oktober 2006 vierde de Protestantse Kerk van Eijsden het
100-jarig bestaan van het kerkgebouw en in 2007 werd her-
dacht dat de kerk als instituut 375 jaar geleden gesticht werd.
De redactie van de Stichting Eíjsdens Verleden benaderde mij
daarom met de vraag of ik een artikel zou kunnen schrijven
over de geschiedenis van vooral de laatste honderd jaar van
onze kerk. Vanaf 1993 ben ik lid van de kerk en momenteel
voorzitter van de kerkenraad. Een mooie reden voor mij als
historicus om me te verdiepen in dit onderwerp.

fiëf
` ` aan.. 'fiamh

Deze pentekening van de Hervormde Kerk werd gemaakt
door Bettine Plesseman in 1996. Collectie.' Protestantse
Kerk.

De opzet Van deze bijdrage is gedeeltelijk chronolo-
gisch. Eerst besteed ik aandacht aan de geschiedenis
van het protestantisme in Limburg en in het bijzon-
der in Eijsden, vanaf het ontstaan van de Reformatie
tot aan 1850. Daarna komen de predikanten aan de
orde, gevolgd door een beschrijving van de kerkelij-
ke gemeente. Tenslotte besteed ik aandacht aan de
meer materiële zaken als de pastorie, de tuin en de
begraafplaats.

In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de
Eijsdense predikanten sedert 1633 tot en met 1920
met een vervolg van 2006 tot heden. Daarnaast heb
ik een lijst opgesteld van de Maastrichtse predikan-
ten die als consulent de Eijsdense Hervormde Kerk
gediend hebben tussen 1920 en 2006.

Voor de lezer die niet zo vertrouwd is met de pro-
testantse terminologie, is een alfabetische verklaren-
de Woordenlijst opgenomen.

De periode 1550 tot 1850

In voorgaande afleveringen van Uit Eijsdens Verle-
den heeft de kerkhistoricus WAJ. Munier uitvoerig
aandacht besteed aan verwikkelingen rond het
Simultaneum. Dit door de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden opgelegd simultaangebruik
van kerkgebouwen door katholieken en protestanten
duurde in Eijsden Van 1633 tot 1 augustus 1857.
Een lange periode, die van de gelovigen heel Wat
tolerantie over en Weer gevraagd moet hebben. De
Sint-Christinakerk in Eijsden is één van de laatste
kerken in Zuid-Limburg die als simultaankerk in
gebruik is geweest.

Kijkend naar de getalsverhoudingen tussen katholie-
ken en protestanten in dit gebied moeten We ons
realiseren dat er rond 1550 veel meer mensen het
protestantisme toegedaan Waren dan honderd jaar
later. Geschat Wordt dat van de bevolking in de ste_
den zeker vijftig procent sympathiseerde met de
reformatorische ideeën. Ook op het platteland Was
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Een schilderij van Petrus I/Voljš, met in het midden de
toren van de protestantse kerk en links daarvan de voor-
malige pastorie.

dit het geval, als de landsvorst van het betreffende
gebied de reformatie Was toegedaan. De ideeën van
Erasmus, Zwingli, Luther, de Wederdopers en Cal-
vijn vonden steeds meer Weerklank. Bij de burgers
in de steden groeide de behoefte aan vrijheid van
denken en op het platteland en in de stad bekriti-
seerde men steeds meer de levenswijze van de hoge-
re geestelijkheid. Tot aan het Concilie van Trente
(1545-1563) was sprake van verval van de katholieke
kerk, waartegen de Reformatie in het geweer kwam.
Nogal Wat pastoors sympathiseerden dan ook met
de reformatorische gedachte. Daar kwam bij dat een
aanzienlijk deel van de adel zich niet kon verenigen
met de machtspolitiek van KarelV (1500-1558), die
eenheid van staat en godsdienst voorstond en de
macht van de adel aan banden legde.

Toen de Tachtigarige Oorlog in 1568 uitbrak waren
er veel meer protestanten, ook ten zuiden van de
grote rivieren, dan aan het eind, bij de vrede van
Münster in 1648. Dat dit aantal gedaald is, moet
worden toegeschreven aan de geloofsvervolgingen
(Inquisitie) op last van het Spaanse bewind. Toen
vanaf 1572 de Spaanse troepen in het noorden ter-
rein begonnen te verliezen, zochten steeds meer
protestanten vanuit het zuiden daar hun toevlucht.

Een meerderheid vormden ze in het Zuiden rond
1650 hoe dan ook niet meer.We moeten uitgaan
van niet meer dan tien procent.

Er Waren in de zestiende eeuw al protestantse ker-
ken in de Landen van Overmaas opgericht, maar
hun Was maar een kort leven beschoren, omdat hier
voortdurend Spaanse troepen gelegerd waren. Deze
Werden Weliswaar soms voor korte tijd verdreven
door de stadhouderlijke legers, maar nooit blijvend.
Pas in 1632, bij de verovering van Maastricht door
stadhouder Frederik Hendrik, kreeg het inmiddels
uitgedunde protestantisme een eigen plaats.Vrijheid
van godsdienst, het adagium van Willem de Zwijger
en al sinds de oprichting van de Republiek der
ZevenVerenigde Nederlanden boven de grote rivie-
ren het leidend principe, werd nu ook hier in het
Zuiden van kracht. Zo werden in Maastricht enkele
(katholieke) kerken, waaronder de St.-jan, toege-
wezen aan de protestanten. In de kleinere onder de
Staatse Republiek vallende plaatsen als Eijsden
werd het Simultaneum van kracht. Dit betekende
erkenning van en ruimte voor het geslonken aantal
protestanten dat hier gebleven Was en voor de
protestantse aanwas.

Het gebruik van de katholieke St.-Christinakerk in
Eijsden was dus vanaf 1633 een aangelegenheid van
zowel katholieken als protestanten. Het moet voor
de Eijsdense katholieken een hard gelag geweest zijn
dat de eerste rechten op het gebruik van de kerk aan
de protestanten toekwam: twee kerkdiensten op zon-
dag op de meest gebruikelijke tijden, 's ochtends
rond 10 uur na het melken en vóór de middagmaal-
tijd en 's middags vóór het melken. De katholieke
diensten werden daaromheen geplooid. De “Roomse
gewijde elementen als het altaar moesten steeds ver-
wijderd en Weer neergezet worden. Beide partijen
moesten hun doden in en later buiten de kerk
kunnen begraven.Voor de katholieken bleef de gang
naar de op een steenworp afstand gelegen Sint-
Martinuskerk te Breust, Waar de Staten-Generaal
geen zeggenschap hadden, altijd mogelijk.
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Vanaf 1632 bleef de situatie overigens niet stabiel.
De Landen van Overmaas bleven het toneel van
gevechten tussen Spaanse soldaten, die hun grondge-
bied verdedigden en de stadhouderlijke troepen, die
een nieuw bewind Wilden vestigen. De gevaren voor
de protestanten van vervolging door de Inquisitie
bleven dus bestaan tot 1648. Hun aantal Werd daar-
door nog kleiner. De conclusie is dan ook gerecht-
vaardigd dat zij hier in een eeuw tijd gereduceerd
zijn tot een kleine minderheid. Bij de vrede van
Münster in 1648 Werd het principe van het Sirnulta-
neum opnieuw bevestigd. Het medegebruik door de
protestanten van katholieke kerken bleef zo
gewaarborgd.

De Republiek der ZevenVerenigde Nederlanden,
waaronder gedeelten van de Landen van Overmaas
ressorteerden (Generaliteitslanden) (waartoe gedeel-
ten van Zuid-Limburg behoorden), kende vrijheid
van godsdienst en scheiding tussen kerk en staat. Zo
was het onderwijs niet langer het primaat van de
kerk, maar van schoolmeesters die onder controle
van de overheidsinspectie stonden.Arrnenzorg
kwam eveneens toe aan de lokale overheden.Voor
bestuurlijke functies werd vereist dat de betreffende
functionarissen de eed Van trouw aan de overheid
(de Staten-Generaal) aflegden, maar de katholieke
kerk, in de ban van de Contra-Reformatie, verbood
dit haar leden. Rome erkende de Staten-Generaal
niet als overheid en beschouwde de in haar ogen
protestantse Republiek als missiegebied. Hierdoor
kwamen de overheidsfuncties in protestantse handen
en kregen de protestanten een naar verhouding
grote bestuurlijke macht. Maar de behoedzaine Sta-
ten-Generaal Waren erop gebrand polarisatie te
voorkomen. Zo werden verzoeken van predikanten
om simultaankerken uitsluitend toe te Wijzen aan de
protestanten door dit hoogste politieke lichaam van
de hand gewezen.

Het ligt in de geschiedenis tussen 1632 en 1848
voor de hand dat van katholieke zij de meermalen is
geprobeerd om zich te ontvvorstelen aan die protes-
tantse dorninantie, in casu het simultaangebruik Van
de kerken. Zo waren er kansen met de inval in 1672
van de Franse troepen onder het bevel van Lodewijk
de Veertiende. De Zonnekoning verankerde zijn
absolutistische macht in navolging van de Spaanse
vorsten op eenheid van (katholieke) kerk en staat.
We zien dan ook een vervolging van protestanten in
deze periode in Maastricht en sluiting van hun ker-
ken. Maar bij de Vrede van Nijmegen in 1678 Werd
de oude situatie hersteld: de protestanten kregen

G58469

De kerktoren, 2008.

hun kerken terug en in de plaatsen Waar een Simul-
taneum gold, Werd dit in ere hersteld.

Tijdens de Franse bezetting in de periode van de
Franse Revolutie dreigde er gevaar voor zowel
katholieken als protestanten. Kloosters Werden ont-
eigend, kerken in de as gelegd, maar onder Napoleon
Werd de kerkelijke status quo hersteld door zijn
concordaat met de paus. Hierin erkende de paus het
gezag van de eerste consul en onderschreef Napoleon
vrijheid van godsdienst in zijn rijk en het principe
van scheiding tussen kerk en staat.Verzoeken van
zowel katholieke als protestantse zijde om het simul-
taangebruik van kerken te beëindigen Werden tijdens
de inlijving bij Frankrijk in de periode 1795-1813
afgewezen.

Toch Werd de roep om eigen gescheiden kerken
steeds luider. Op last van het Wener Congres werden
in 1815 de voormalige Noordelijke Nederlanden
samengevoegd met de Zuidelijk Nederlanden, die
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Vanaf 1702 bezit Waren van Oostenrijk. Koning
Willem I probeerde een eenheidspolitiek te Voeren
die Noord en Zuid met elkaar Verbond.Vrijheid Van
godsdienst en scheiding tussen kerk en staat Werden
Wederom als leidend principe vastgelegd. Maar de
verschillen tussen Noord en Zuid bleken te groot.
De gebieden Waren definitief uit elkaar gegroeid in
politiek, taalkundig, religieus en economisch opzicht.
Tijdens de Belgische Opstand in 1830 keerden de
overwegend katholieke Limburgers zich tegen het
Noorden en verkozen de aansluiting bij België.

Willem I probeerde zoveel mogelijk recht te doen
aan de katholieken in het zuiden, zonder daardoor
de beschermde positie Van de protestanten in gevaar
te brengen.Vandaar dat tijdens zijn regering een
begin gemaakt Werd met de bouw Van protestantse
kerken in Zuid-Limburg, Waardoor het Simultane-
um langzamerhand ten einde kwam. Dit op verzoek
van zowel katholieke als protestantse zijde. Opval-
lend is echter dat de koning een dergelijk verzoek
hiertoe van de protestantse kerk in Eijsden in 1820
afwees. De vraag is waarom. Terwijl in de omringen-
de plaatsen met protestantse minderheden en een
Simultaneum als Beek, Urmond,Valkenburg, Meers-
sen, Gulpen enVaals in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw nieuwe protestantse kerkgebouwen
verrezen, bleven er in Eijsden simultaandiensten tot
in 1857.Wat is daarvoor de verklaring?

Het antwoord hierop is niet zondermeer te geven.
Ook Munier laat zich hier niet over uit. Was er spra-
ke Van een dermate grote tolerantie tussen protes-
tanten en katholieken over en weer in Eijsden dat
een gescheiden behuizing niet nodig Was? ln ieder
geval Was ds.Wierts van Coehoorn, predikant in
Eijsden van 1811 tot zijn dood in 1847, een irenisch
pleitbezorger van voortzetting Van het Simultaneum.
Mogen We hem een oecumenische theoloog avant
la lettre noemen? Of was zijn tolerante instelling
ook - ofjuist meer - ingegeven door pragmatisme?
Was hij bang dat er te weinig protestanten waren
voor een apart gebouw?

Na zijn vertrek kreeg de vooraanstaande ouderling
Nolens uiteindelijk de meerderheid van de kerken-
raad achter zich om toestemming te Vragen Voor de
bekostiging Van een apart kerkgebouw bij de rege-
ring en de landelijke synode.Waarom ging de ker-
kenraad overstag? Wilde men niet achterblijven bij
de naburige protestantse gemeenten? Of speelde de
katholieke emancipatie na 1848 hierbij ook een rol
en Was de polarisatie toch te groot? Het zou de

moeite waard zijn om op dit punt ook de katholieke
bronnen te onderzoeken.

In de volgende hoofdstukken zal in ieder geval blij-
ken dat het Voortbestaan Van de Hervormde Kerk in
Eijsden, ook in de afgelopen honderd jaar, geen van-
zelfsprekende zaak was en dat er regelmatig aan haar
bestaansrecht getwijfeld is.

De geschiedenis na het Simultaneum

Predikanten

De Hervormde Kerk Van Eijsden heeft 22 eigen
predikanten gehad tussen 1633 en 1920. De eerste
Was Matthias Ludovicus, een theoloog afkomstig uit
de Duitse Ober-Pfalz, tegen de Tsjechische grens.
Hij trok na de slag op de Witte Berg in 1620, Waar
het Boheemse leger Van keurvorst FrederikV door
het keizerlijke leger verslagen werd, met de Winter-
koning naar Den Haag. Zijn broer Philippus werd in
1633 de eerste officiële predikant in Maastricht. l
Deze haalde zijn broer over naar de jonge gemeente
in Eijsden te komen. De beoogde installatie Van
Matthias Ludovicus in maart 1633 moest worden
uitgesteld, omdat pastoor Matthias Dionisij van de
parochie Breust (waaronder Eijsden ressorteerde)
tegen zijn komst hevig verzet bood. Hij werd daarin
gesteund door de bisschop Van Luik, die dreigde
met interventie van in de buurt gelegerde Spaanse
militairen. Maar de edelrnan Van Eijsden en twee
schepenen Verklaarden zich Vóór de komst Van
Matthias, zodat hij “met de sterke hand” uiteindelijk
in mei geïnstalleerd werd.

Na de herovering van Maastricht in november 1635
werd het ook Matthias te heet onder de Voeten.
Begin 1636 Verhuisde hij naar Maastricht.Van daar-
uit Vervolgde hij zijn roeping Via Den Bosch om
uiteindelijk inVlijmen een predikantenplaats in te
Vullen. Daar overleed hij op 2 april 1662.Van 1636
tot in 1649 was er geen predikant in Eijsden.Ver-
moedelijk was het in deze periode te gevaarlijk om
een predikant te benoemen. Met enige regelmaat
heroverden de Spaanse troepen hier immers gebie-
den en brachten daarmee ook de Inquisitie terug. In
1649, één jaar na de Vrede Van Münster, kwam de
tweede predikant,_]ohannes Outhusuis. Daarna is er
tot 1920 nog slechts eenmaal een langdurige Vacatu-
re geweest, namelijk Van 1795 tot 1811.Wederom in
een woelige tijd, de Franse bezetting. In 1811 werd
Antonius Adrianus Wierts Van Coehoorn bevestigd.
Deze bleef predikant in Eijsden tot zijn dood in
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1847 en daarnaast Was hij op last van Willem I ook
Franstalig predikant in Dalhem. Door zijn lange
ambtsperiode moet hij een stevige stempel gedrukt
hebben op het geestelijke leven in Eijsden en de
Verhouding tussen de katholieken en protestanten.

Onder zijn opvolger, ds.johannes Suringar (als kan-
didaat bevestigd in 1848, tot 1858), familie van de
vermaarde Maastrichtse predikant dr. joachim Wil-
lem Suringar, Werd in 1850 toestemming en subsidie
verkregen van de synode, de regering en de Eijsden-
se gemeenteraad voor de verbouwing van de voor-
malige dorpsschool tot protestantse kerk en Van de
schoolmeesterswoning tot pastorie. Het duurde ech-
ter nog tot 1858 voordat de school en de Woning
vrijkwamen en verbouwd konden Worden.
Na hem Waren tot 1906, het jaar Van de bouw van
de huidige kerk, de volgende predikanten verbon-
den aan de Eijsdense hervormde gemeentezjan
Rudolf Dinckgreve (als kandidaat bevestigd in 1857,
tot 1893), Herman Frederik Hamelberg (1894 -
daarvoor predikant in de Hervormde Kerk van Gul-
pen enValkenburg- tot 1901) en Hendrik Gideon
Botermans (1901-1904).

Het valt op, dat de meeste predikanten in het begin
van de twintigste eeuw allen maar kort bleven. Zij
Waren naast zielenherder, predikant en voorzitter van
de kerkenraad ook kerkvoogd, belast met alle mate-
riële zaken.

Ds. dr. Statius George Geertsema Beckeringh,
afkomstig uit Schoondijke, Werd bevestigd in 1905.
Hij gebruikte zijn kerkelijk netwerk voor subsidies,
toen hij bij zijn komst een kerkgebouw aantrof dat
als voormalige school zijn langste tijd had gehad. Er
Waren reeds in 1903 subsidies voor nieuwbouw aan-
gevraagd en toegezegd, maar de synode had in 1904
haar toestemming voor de bouw van een nieuw
kerkje geweigerd. Deze kwam nu alsnog, zodat de
nieuwe predikant als president-kerkvoogd daad-
krachtig aan de slag ging. In mei 1907 Werd de
nieuwe kerk feestelijk geopend. jammer genoeg ver-
meldt het verslag van de kerkenraad uit dat jaar niet
Waaruit de feestelijkheden bestonden en Wie de
genodigden waren. Helaas stierf de bouwpredikant
in hetzelfde jaar.

Zijn opvolger, Anthonie Steehouwer, kwam over uit
java in 1908, maar vertrok twee jaar later als predi-
kant naar Maastricht. Zijn dochter, juliette, bespeel-
de het orgel van de nieuwe kerk. Ds. Steehouwer
droeg het Oranjehuis een Warm hart toe. In het ver-
slag van de kerkenraad over de geboorte van prinses

Juliana op 30 april 1909 lezen we: “Nog even vóór
de aanvang der vergadering Was de blijde tijding
gekomen dat H.M. de Koningin aan eene prinses
had het leven gegeven. Met klokgelui en vlaggen
Werd de blijdschap geuit terwijl de daarop volgende
Zondag door den predikant eene toespraak Werd
gehouden over Oranje en Nederland, naar aanlei-
ding van Marcus 10:9, 'Wat God samengevoegd
heeft, scheide de mensch niet.”

Vermoedelijk was de kerkenraad bevreesd voor weder-
om een vroegtijdig vertrek van diens opvolger om
financiële redenen. In 1910 Werd een briefverzonden
aan de minister Van financiën met een verzoek om
verhoging van het predikantstraktement. Dit werd nu
950 gulden en dit bedrag zou nooit meer Veranderen
omdat het aantal gemeenteleden te gering Was.

Bij het beroepen van een nieuwe predikant koos de
kerkenraad wijselijk voor het profiel van een predi-
kant die het midden zou houden tussen de twee
uitersten van orthodoxie en vrijzinnigheid. Het ker-
kenraadsverslag spreekt van "een irenisch man, van
Evangelische of ethische richting" Hierbij sloot men
aan bij de persoonlijkheid Van ds. Steehouwer, "een
gastvrije predikant, hoewel zijn vrouw lijdende
was"..."TeVens Wordt als beginsel bij de begrooting
aangenomen dat te Eijsden nodig is Vooral dat de
predikant iemand zij die zich met zijn gezin aan de
gemeente Wil geven en zijn huis wil maken tot cen-
trum en verenigingspunt voor allen." Hierbij dient
opgemerkt te Worden, dat de pastorie nog altijd de
voormalige schoolmeesterswoning Was. De predi-
kantswoning Was tevens vergaderruimte voor de
kerkenraad en ze Werd ook gebruikt voor feestelijk-
heden als recepties ter gelegenheid van de komst
van nieuwe predikanten.

Ds. N.W Postumus, aflçomstig uit Hem, gemeente
Voorthuizen, voldeed ruimschoots aan dit profiel,
getuige de actie van hem en zijn vrouw op tweede
kerstdag 1911. Op 25 december Was er als gevolg
van het noodweer, zware storm en hoogwater, nie-
mand in de kerk verschenen met uitzondering van
de predikant, één ouderling, één diaken en één
gemeentelid, mevrouw Posthumus. Ouderling
Methorst stelde de predikant dan ook voor om de
dienst op te heffen. Deze liet dat op zijn beurt Weer
over aan de kerkenraad, Waarvan hijzelf overigens de
voorzitter was. De volgende dag deed ds. Posthumus
een oproep "aan alle Protestantse ingezetenen met
grotere luister dan anders het Kerstfeest te vieren
's avonds om 6 uur".Alle ingezetenen gaven aan die
oproep gehoor. Er Werd gebeden, Psalmen en
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Gezangen klonken, kinderen zongen kerstliederen,
er Werd gezongen door de concertzanger Hilverda,
een vriend van de diaken Braunbach Bakhuys en de
kerstboom hing vol met lekkernijen voor de kinde-
ren. Ook deze predikant bleef maar tWee jaren. Hij
vertrok in 1912 naar Schoondijke.

Er Werd een beroep uitgebracht op ds. E. van Loon,
een emeritus predikant, Wederom aflçomstig uit
Oost-Indië, maar deze stierf al voor zijn bevestiging.

De laatste eigen predikant Werd jacobus ten Oever,
die in 1913 vanuit Blitterswijk beroepen Werd. In
1920 ging hij na een predikantschap van Veertig jaar
met emeritaat. Maar in het jaar daarop redde hij let-
terlijk de kerkenraad van Eijsden door ouderling te
Worden. In 1925 ging hij terug naar zijn vorige
gemeente, Waar hij in 1929 stierf.

Het is na 1920 niet meer mogelijk geweest om een
eigen predikant aan te stellen. Daarvoor bleef de
gemeente te klein en dientengevolge het traktement
te laag.Vanaf dat jaar traden de hervormde predikan-
ten van Maastricht op als consulent. Dit soms gedu-
rende een lange periode. Zo kreeg ds.Ten Bruggen-
kate in december 1933 een schemerlamp cadeau als
blijk van erkentelijkheid voor zijn toewijding vanaf
1924. Als consulent had hij zich loyaal met de Eijs-
dense belangen vereenzelvigd. Zijn adagium Was “het
belang van Eijsden gaat boven dat van Maastricht.”

Maria van Luijtelaar-van der Halle, rechts, dochter Helena
Stepuszijn-van Luijtelaar en in de kinderwagen kleindoch-
ter Marianne. Defoto is gemaakt bij de voormalige onder-
wijzerswoning. Defilmilie Van Luijtelaar-van der Halle
woonde aan de overkant, Wilhelminastraat 4, waar nu
Snackpoint gevestigd is.

Aquarel van de vroegere pastorie van de hand van
].L. Keyzer; 1950. Het huis werd in 1833 gekocht door
de gemeente Eijsden. Het deed eerst dienst als gemeente-
huis, daarna als school en onderwijzerswoning en vanaf
1857 gebruikte de protestantse gemeente het als pastorie.
In 1959 werd het afgebroken om plaats te maken voor de
aansluiting van de Prins Bernhardstraat met de Diepstraat.

De oostzijde van de Diepstraat. Het huis op de foto rechts
is de voormalige onderwijzerswoning en pastorie, die later
meestal bewoond werd door gezinnen van ouderlingen. De
logeerkamer van de pastorie diende ook als consistorie voor
de dienst en voor de kerkenraadsvergaderingen. Links op
defoto schoenmaker Guillaume Pinckaers. Hij woonde en
werkte in het huis links, Diepstraat 1, thans restaurant
Vanille. Foto:Wílly Piters, 1959.

In 1953 sloten de hervormde kerken van Eijsden en
Maastricht een overeenkomst, Waarin geregeld Werd
dat een van de twee hervormde predikanten in
Maastricht voor een bepaalde taakomvang en tegen
een vast bedrag vaste diensten zou verrichten voor
de Hervormde Kerk van Eijsden. Met enige aanpas-
singen bleef deze regeling geldig tot in 2006, toen
de studentenpredikant ds. RA. Bosch uit Maastricht
tot parttime 'huispredikanf in Eijsden benoemd
Werd. Hij vertrok op 1 juli 2008 naar de Noorder-
lichtgemeente in Zeist en is met ingang Van die
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datum opgevolgd door ds. R.WM. Poppen, tevens
justitiepredikant in LDe Geerhorst, in Sittard en
mediaconsulent voor deVerenigde Protestantse kerk
in België.

Gemeente en kerkenraad

Inleiding
Vanaf 1632 bestond de gemeente tot aan de Tweede
Wereldoorlog Voornamelijk uit import: beroepsmili-
tairen (marechaussees) en douaniers die met enige
regelmaat en Vaak onverwachts Werden overgeplaatst.
Dit leverde natuurlijk problemen op voor de conti-
nuïteit van het gemeenteleven, de bezetting van
de kerkenraad en de inkomsten. De kerk Was een
duiventil.Ter illustratie: in de twintiger jaren vroeg
het departement van Oorlog de kerkenraad om een
driemaandelijks opgave van het aantal marechaussees.

Een andere, kleinere maar prominente categorie was
die van burgerlijke leidinggevenden als de directeur
van het postkantoor, de stationschef en de belasting-
ontvanger. Zij bekleedden in de regel de kerkelijke
functie van notabele of ouderling-kerkvoogd en
waren in die hoedanigheid belast met financiën en
beheer.

Vrouwen speelden aanvankelijk een rol op de ach-
tergrond als organist, leider van de zondagsschool en
koster. Maar in de crisisperiode, Waarbij ook in Eijs-
den sprake was van gedwongen overplaatsingen en
afvloeiingen, zien We de benoeming van mevrouw
De Graaf-Dik als notabele (1932). Zij had een stevi-
ge invloed op het kerkelijk leven in de jaren '30.

Kwesties op de agenda van de kerkenraad
Een belangrijke opgave voor de kerkenraad Was de
vraag, hoe het hoofd financieel boven Water te hou-
den. Afgezien van de geestelijke zaken was deze
kwestie meestal het hoofdpunt op de agenda van de
kerkenraadsvergadering. De eigen middelen vanuit de
kerkvoogdij Waren daarvoor volstrekt onvoldoende.
In het jaar van de bouw van de nieuwe kerk, op
23 januari 1906, bleek de kerkvoogdij een nadelig
saldo van fl. 6,44 te hebben en er Was slechts fl. 402,50
in kas voor de nieuwe kerk. Daarom besloot de
kerkenraad alle te houden collectes voor de kerk-
voogdij te bestemmen. Dit was mogelijk omdat het
Diaconiefonds goed gevuld was en er geen armen
waren om te onderhouden. Zelfs de traditionele
pinkstercollecte werd aangewend voor de kerkvoog-
dij met de argumentatie dat het houden van een
zendingscollecte teveel naar orthodoxie zweemde`

IO

Een ander punt van zorg was het feit dat er met
enige regelmaat te Weinig kerkenraadsleden Waren,
Waardoor het voortbestaan van de kerk formeel op
het spel stond. De kerkenraadsleden Werden verko-
zen uit en door de stemgerechtigde 1id1naten.Was
hun aantal in een bepaald jaar te gering als gevolg
van mutaties, hetgeen bij marechaussees, douaniers
en ambtenaren dus nogal eens het geval was, dan
kwam de bezetting van de kerkenraad onder druk.
Er bestond dan het risico dat de classis het bestuur
overnam voor de stemgerechtigden. Dit behelsde
een jaarlijkse controle van de financiële boeken, een
visitatie en verder te doen “wat des kerkenraads te
Eijsden is.”

Oplossingen hiervoor Waren tussentijdse ambts-
wisselingen, waarbij een diaken ouderling werd.
Er dienden volgens het reglement Voor de ker-
kenraden evenveel diakenen als ouderlingen te
zijn. Daarbij was één ouderling belast met herder-
lijke taken en de andere als ouderling-notabele
met de financiën en de huisvesting (kerkvoogdij).
Zo volgde in 1907 diaken Trip ds. Geertserna
Beckeringh op als ouderling-kerkvoogd. Deze
procedure Werd opnieuw in 1913 toegepast na het
vertrek van ds. Postumus. Diaken De Vries Werd
ouderling en diens plaats Werd ingenomen door
de nieuwe diaken De Fouw.

Op 15 maart 1920, toen de laatste predikant,Ten
Oever, met emeritaat was gegaan, bleken er slechts
twee kerkenraadsleden over. Daarom werd de oud-
predikant direct maar ouderling. Een jaar later, op
30 maart 1921, was hij nog het enige kerkenraadslid.
Toen bij visitatie van de synode gestemd moest wor-
den over de vraag of de kerkenraad nog wel kon
aanblijven, stemde dit enige kerkenraadslid vóór
"kerkenraad" en tegen "stemgerechtigde" (lees bewind
door de classis om "te doen wat des kerkenraads te Eijsden
is", AM), "zodat de bestaande toestand voor de eerst-
volgende 10 jaar bestendigd blijft", aldus de opge-
luchte scriba in zijn verslag.

Ook al had de laatste eigen predikant van Eijsden
het voortbestaan van een eigen kerkenraad ternau-
wernood gered, er was ook sprake van een mogelij-
ke ophefiing van de zelfstandigheid van Hervormde
Kerk van Eijsden.

ln 1924 waren er maar vier lidmaten, onder Wie de
kerkvoogd A. Schot, die in de pastorie woonde en
de notabelen P. van der Goes en J. den Dekker. De
kerk dreigde opgeheven te worden. Op 26 mei
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Details van de kaktoren, 2008.

vond een synodale visitatie plaats onder voorzitter-
schap Van de hervormde predikant uit Helmond, in
aanwezigheid van ds.Ten Bruggenkate, de bovenge~
noemde consulent uit Maastricht, de predikanten
van Gulpen en Helmond en twee ouderlingen uit
Gulpen en Maastricht. De postdirecteur van Eijsden,
Dalmeijer, had toegang tot deze gewichtige vergade-
ring gevraagd. Uit het kerkenraadsverslag blijkt de
ernst van de situatie: "Ter vergadering toegelaten
verklaarde hij geen lidmaat, maar Wel dooplid te
zijn, en uit belangstelling in het Protestantisme ver-
schenen te zijn, om zijnen Wensch kenbaar te
maken, dat de beraamde vereniging van Eijsden met
Maastricht niet mocht doorgaan. Hij zeide het te
betreuren, dat er nu geen vertegenwoordigend per-
soon is, die de belangen der gemeente in 't openbaar
kan behartigen, Wat hij vooral tegenover Rome
gewenscht achtte." In zijn naschrift bij deze notulen
noteerde de scriba: "Volledigheidshalve zij nog mee-
gedeeld, dat bovengenoemde vergadering in de pas-
torie plaats vond, na het vertrek van ds.Ten Oever
bewoond door de familie Schot en hunne schoon-
ouders De Smit. Door hunne overkomst zijn er
thans weder vier lidmaten, welk getal wellicht nog
met eenige vermeerderd kan worden." De heer Dal-
meijer vestigde door zijn bevlogen optreden de aan-
dacht op zich en hij Werd dan ook prompt
kerkvoogd.

Een jaar later zag de situatie er inderdaad hoop-
voller uit. Er waren nu acht mannelijke lidmaten.
De notabelen Schot enVan der Goes Werden
ouderling en de heer ].M.Verweij uit Gronsveld

werd diaken. In de paasdienst werden twee kinde-
ren gedoopt en twee lidmaten bevestigd. Op 15
april 1925 Vergaderden de stemgerechtigden met
consulent Ten Bruggenkate. Hij deelde mee dat het
Classicaal Bestuur kort daarvoor vergaderd had over
"Eijsdens wensch om eene kerkeraad te mogen
bezitten".Volgens de consulent had dit niets van
doen met een mogelijke vereniging met Maas-
tricht! Zo werd er in diezelfde vergadering met
acht stemmen gekozen voor een eigen kerkenraad.
Deze werd in de paasdienst van 1925 bevestigd
door ds.Ten Bruggencate. "Moge het feit der
opstanding een zinnebeeld zijn van de uiterlijke en
innerlijke opstanding der gemeente. Dat geve
Godl” tekende de opgeluchte scriba op. En een
maand later noteerde hij: " 't Aantal Protestanten,
Waaronder de leden van andere kerkgenootschap-
pen bedraagt heden 5 juni 1924 zes en twintig, de
kinderen erbij gerekend. Deze kinderen ontvangen
godsdienstonderwijs te Maastricht." In datzelfde
jaar werd in Eijsden een Zondagsschool opgericht.
Er waren zeven kinderen die les kregen van
mevrouw Schot en mejuflfroqan der Goes.

Helaas Werd de actieve marechausseefamilie Van
der Goes in 1926 overgeplaatst naarVorden. De
ouderling Werd opgevolgd door een collega,
marechaussee F. van Driel. Ook de familie Schot
vertrok in datzelfde jaar. A. Schot kreeg tWee
opvolgers.Als ouderling werd een jongeman, de
heer A. Slob, in zijn plaats bevestigd. Omdat hij
nog geen dertig jaar was, moest voor hem dispen-
satie aangevraagd worden. Als kerkvoogd werd de
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De kerk met daarnaast de ontmoetingsruímte, 2009.
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pastoriebewoner opgevolgd door de betrokken
directeur van het postkantoor, de heer Dalmeijer.
Er kwam een vrouwelijk koster, mejuffrouw
Erkelens. In dit jaar maakte de scriba ook gewag
van een bijzonder evenement, het Werkbezoek van
de commissaris der koningin aan het kerkgebouw.

In 1928 was de situatie wederom zorgelijk. Er waren
34 zielen en weer was er een tekort aan ambtsdra-
gers. De kerkenraad overwoog zelfs om een vrouw
te benoemen. "Bovendien wonen hier l Remon-
strant, 1 Doopsgezinde, 1 Lutheraan en 4 zielen van
de Gereformeerde kerken", verzuchtte de scriba in
zijn verslag van 15 maart. Tot overmaat van ramp
stopte de organiste, zodat ouderling Slob ook nog
orgel moest spelen. En er kwam nog een klacht bij
op 22 november van datzelfde jaar. Bij de visitatie
Werd geconstateerd dat niet iedere zondag, maar
slechts om de veertien dagen gepreekt werd. Het
classicaal bestuur realiseerde zich dat vergeten was
hiervoor dispensatie te vragen bij de synode, omdat
er volgens artikel 23 van het Reglement op de vaca-
tures iedere zondag dienst moest zijn. Dit heeft ver-
der geen nadelige consequenties gehad voor het
voortbestaan van de kerk.

De diensten bleven eens per Veertien dagen en zelfs
een tijd lang slechts één keer per drie weken. Na de
Tweede Wereldoorlog, toen het toerisme op gang
kwam, werd 's zomers ten behoeve van alle kerkelij-
ke gasten iedere zondag dienst gehouden. Dat is ook
zo gebleven tot op de dag van vandaagVijftig jaar
geleden puilde het kerkje uit, er waren regelmatig
honderd mensen in de kerk, terwijl het aantal zit-
plaatsen ook toen niet meer Was dan hooguit vijftig.
In het midden van de negentiger jaren Werd beslo-
ten om in plaats van om de drie weken, elke veer-
tien dagen dienst te houden en sinds 2004 is er in
de adventstijd elke zondag dienst.

In de dertiger jaren, de crisistijd, Werd de overle-
vingsnood steeds nijpender. Door bezuinigingsmaat-
regelen was het aantal marechaussees sterk terugge-
lopen en daarmee het zielenaantal. In 1931 werd in
het postkantoor, ten huize van kerkenraadslid en
postdirecteurVan derWiel vergaderd over een stra-
tegie om het hoofd boven water te houden. Kerk-
Voogd Was de ontvanger Neuteboom. Heel opmer-
kelijk overwoog toen de kerkenraad in arren moede,
net als in 1910, weer een eigen (hulp)predikant te
beroepen om zo meer uitstraling te krijgen en nieu-
We leden aan te trekken. Maar ook nu liep men aan
tegen het probleem van de bezoldiging van slechts
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fl. 950 per jaar. De synode Wilde daar bovenop geen
extra bedrag toekennen. Aan een kerk met minder
dan tweehonderd zielen Werd nu eenmaal geen sub-
sidie verstrekt. Dat Werd in Eijsden een hard gelag
gevonden, omdat de kerk Wél de verplichting had
om jaarlijks fl. 50 bij te dragen aan de traktements-
kas. Of met de Woorden van de Maastrichtse consu-
lent ds.Ten Bruggenkate: “Toch moet men deze
aanslag jaarlijks blijven voldoen, daar men zich lid
moet gevoelen van 't geheele lichaam derkerk, en
door de reglementen daartoe Verplicht is.” De ker-
kenraad kwam tot inkeer en besloot op pragmati-
sche gronden af te zien van het aantrekken van een
predikant. Reden: de kerk zou daarmee ook de
revenuen van de huur van de pastorie door de
ouderlingen missen.

Het jaar erop Waren er te Weinig lidmaten om
nog een kerkenraad te kunnen formeren. De
heren Slob en Den Dekker Werden plotseling
overgeplaatst. Bij de visitatie op 23 september
1932 kwam dus Wederom de ophefling van de
kerk en aansluiting bij Maastricht aan de orde.
Dit stelden ds. Blankert uit St.-Oedenrode en
consulent ds. Bax uit Maastricht voor. Ter gerust-
stelling werd verwezen naar Goes en Wilhelmina-
dorp, Waar de kerk ook opgeheven Was. Het zou
dan kunnen gaan om een periode van vijfjaar,
met behoud van eigen rompkerkenraad en kerk-
voogdij. Bovendien had de Hervormde Kerk van
St.-Oedenrode Wel een orgel ter overname in de
aanbieding voor de Eijsdense zusterkerk. Enkele
maanden later, op 8 maart 1933 besloot de classis,
bij ontstentenis van een kerkenraad, “voorlopig te
doen Wat des kerkenraad is”. De Hervormde kerk
van Eijsden behield Wel eigen notabelen en een
kerkvoogd, de bovengenoemde ouderling Van
der Wiel.

Tot overmaat van ramp stond in die tijd ook nog
eens de torenklok van de kerk herhaaldelijk stil. De
kerkenraad besloot uit arren moede om voor fl. 75
per jaar een klokopwinder aan te stellen die zorg
moest dragen voor het imago. “Het stilstaan van de
klok is de oorzaak van geringschatting bij anders-
denkenden", aldus notabele mevrouw De Graaf.

Dit classicale interregnum duurde gelukkig voor
beide partijen niet al te lang. Twee jaar later, op 27
maart 1935, vergaderde het Classicaal Bestuur in de
consistoriekamer van de St-Jan in Maastricht, onder
voorzitterschap van ds. Postma uit Heerlen over de
vraag: “Kan er in Eijsden Wel een kerkenraad
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komen?” Maar gelukkig kwamen er met Pasen twee
lidmaten bij, Waardoor er weer een eigen kerkenraad
gevormd kon Worden. Deze vergaderde op 16 juni
voor het eerst en ging er zelfs toe over om twee pre-
dikanten te beroepen, een jonge kandidaat theologie
en een gepensioneerde predikant uit Oost-Indië,
maar zonder resultaat. Toch bleef het elan en men
besloot zelfs op 27 augustus in datzelfde jaar maar
liefst iedere Week een Maastrichtse predikant te laten
voorgaan. De Eijsdense kerk Was het dispensatie aan-
vragen voor de frequentie van eens per veertien
dagen beu. Ook werd van nu af aan het Avondmaal
twee maal per jaar in plaats van eenmaal gevierd.

Er Werd in 1937 nog eenmaal een beroep uitge-
bracht op een emeritus predikant, wederom zonder
resultaat. Daarom Werd ds.Van Peursen uit Maas-
tricht consulent, die bij zijn afscheid in 1943 de
Eijsdense kerk karakteriseerde als “hoewel gering in
zielental, doch zeer actief”.

Er zijn weinig kerkenraadsvergaderingen geweest tij-
dens de Tweede Wereldoorlog, zegge en schrijve vier.
Op 9 februari 1943 kwam in verband met het op
handen zijnde emeritaat van ds.Van Peursen opnieuw
de mogelijke aansluiting Van Eijsden bij Maastricht
aan de orde. De beide kerkenraden zouden daarover
op 23 februari vergaderen, maar het is niet duidelijk
of deze bijeenkomst ooit heeft plaatsgevonden. Er is
in ieder geval geen verslag van bewaard gebleven in
het archief van de Eijsdense kerkenraad.

Geruime tijd na de oorlog, op 8 maart 1950, was de
kerkenraad Weer voltallig. Deze besloot om vier
maal per jaar Avondmaal te vieren . De samenvoe-
gingsplannen met Maastricht waren voorlopig van
de baan. In plaats daarvan werd op 25 januari 1953
een combinatie-overeenkomst met de Hervormde
Kerk van Maastricht opgesteld.Volgens de classis Was
dit de oplossing voor de kleine gemeente. Een van
beide Maastrichtse predikanten stelde zich een dag
per Week beschikbaar voor Eijsden. Dit Werd al
spoedig één middag of avond, bedoeld voor huisbe-
zoeken en kerkenraadsvergaderingen en daarnaast
eens per veertien dagen (al spoedig eens per drie
Weken) een preekbeurt in de avond. Het aantal ker-
kenraadsvergaderingen bleef beperkt, misschien Wel
te gering Volgens de norm van de synode Van een-
maal per maand. De heer In 'tVeld, kerkvoogd, ant-
Woordde desgevraagd tijdens een visitatie, dat “er in
deze kleine gemeente niet zo heel veel gebeurde en
dat het meeste tijdens het Wekelijkse kofiie-uurtje
Werd besproken.”
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Deze nazit na de dienst is altijd kenmerkend Voor de
Hervormde Kerk geweest. Zo maakte scriba Note-
boom in 1955 melding Van een besluit van de ker-
kenraad dat het koffie-uurtje na de kerk moest
doorgaan, ook al Was dat lastig Voor de kinderen. Dit
informele contact Was (en is) Van groot belang Voor
de cohesie Van de gemeente. Andere activiteiten,
zoals een bijbelkring, Waren volgens de kerkenraad
niet haalbaar, “Want de gemeente is te klein, Wat het
aantal zielen betreft”, aldus de constatering Van de
scriba een jaar later.

Na 1955 Was het aantal kerkenraadsleden opnieuw
zo gering, dat er twee leden vanuit Maastricht deel-
namen aan de Vergaderingen, die steeds vaker ten
huize Van de Maastrichtse predikant Postma plaats-
Vonden. In 1956 stond het afnemend aantal kerkleden
dan ook Weer op de agenda Van de kerkvisitatie.
De scriba tekende op: “De eerste vraag betrof het
contact met de homogene R.K.-omgeving en het
respect dat deze mensen al of niet voor ons hebben.
Hierop Werd geantwoord dat het respect wel enigs-
zins aanwezig is en de heer Snoek (ouderling-leerk-
Voogd, AM) merkte nog op dat hij niets voor vliegen
afvangen voelde. .. Een Van de aanwezige predikan-
ten stelde daarbij de vraag hoeveel personen er op
de P.V.d.A. hadden gestemd als een mogelijke ver-
klaring Voor de neergang.” Deze opmerking moeten
We plaatsen tegen de achtergrond van de Verzuiling
die tot in de zestiger jaren het Nederlandse maat-
schappelijke leven beheerste. De protestanten
werden geacht ARP of CHU te stemmen.

Het enige kerkenraadslid, scriba en ouderling-
kerkVoogd, de bovengenoemde heer In ,tVeld,
bevestigd in 1958, vertrok in 1964 naar Harderwijk.
Hij schreef onder zijn laatste notulen: “Een tijdperk
in ons leven Wordt Weer afgesloten. Ook dit is Weer
voorbij, en moeten we van dit werk dat we zeer
gebrekkig maar met Veel liefde gedaan hebben,
afscheid nemenwe danken God, dat Hij ons
bereidwillig maakt en de kracht geeft om iets Voor
Zijn kerk te doen. Dat ,t kerkje van Eijsden mag
blijven bestaan, zo mogelijk het zielental der Protes-
tanten mag uitbreiden, maar vooral dat de louwen
actief Worden en niet steeds de kerkdiensten ver-
zuimen, is mijn Wens en bede.” Hij Was een zeer
betrokken man, die in zijn laatste ambtsjaren Werd
bijgestaan door enkele ambtsdragers van Maastricht.
Ter gelegenheid Van zijn afscheid Werden alle kerk-
gangers na de dienst op 19 april 1964 uitgenodigd
op de koflâe in Café Fruitveiling.

14

Op 14 april 1965 brak de zon Weer door. De verga-
dering van stemgerechtigde lidmaten besloot om
zelfstandig te blijven. De overweging was dat door
de uitbreiding Van Eijsden de gemeente, zij het
langzaam, zou groeien. Op 5 mei Was er Weer een
echte kerkenraadsvergadering, die onderzocht of de
Hervormde Kerk een Toeristenkerk zou kunnen
Worden, gezien de grote aantallen bezoekers in de
zomermaanden. Maar in 1967 Werd besloten hier-
van af te zien, omdat de kerk in de Vakantieweken
toch te klein Was. Maar met de Vakantiespreiding,
die in 1970 ingevoerd Werd, Was het probleem van
de overvolle kerk in de zomermaanden voorbij.

In 1974 Werd opnieuw een mogelijk samengaan met
de Hervormde Kerk Van Maastricht op de agenda
gezet, maar ook nu Wonnen de emoties het van het
Verstand. Als Wijkgemeente van Maastricht zou Eijs-
den geen eigen gezicht meer hebben. De voorkeur
Werd gegeven aan continuering Van de status quo.
Dit ondanks de externe druk Van andere kerken-
raden om de zelfstandigheid op te geven. De
kerkenraadsleden besloten om zelf zoveel mogelijk
pastorale taken op zich te nemen om de gemeente
levend te houden.

In 1985 kwam deze Vraag nogmaals op tafel, met
ook Weer dezelfde uitkomst. Dat de Hervormde
Kerk verankerd Was in de Eijsdense samenleving
bewijst het optreden Van de Koninklijke Oude
Harmonie in de kerstdienst.

Kerkgebouw, tuin en begraafplaats, pastorie

Het kerkgebouw

In 1905 bezocht de heer Hulsebos, afgevaardigde
van de Synodale Commissie, met een bouwkundige
het tot kerk verbouwde schoolgebouw. Hij moest
beoordelen of de gevraagde subsidie Van fl. 2500 ter
renovatie Van de kerk reëel Was. Hun conclusie Was
anders: “Renoveren heeft geen zin, er moet een
nieuwe kerk komen.” Het bestek en de begroting
Voor de beoogde opknapbeurt Was gemaakt door
de heer Massink, die na de uitspraak van de synode
ds. Geertsema Beckeringh ervan overtuigde dat er
dus gebouwd moest Worden. De predikant liet er
geen gras over groeien en benaderde de heer
].M. Odinot, bouwkundige inWijk bij Duurstede en
de broer Van het gemeentelid mejuflÉrouw Odinot.
Deze bouwde de kerk voor het zeer bescheiden
bedrag van fl. 3357.
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Blauwdruk van het nieuwe kerkgebouiujM. Odínot, 1906.

Op voorstel Van ouderling Noteboorn Werd in 1951
een eenvoudig kruis opgehangen achter de preek-
stoel. In dat jaar Werd houtworm in de banken
geconstateerd. Bestrijding ervan betekende een ader-
lating voor de kerk.Voor fl. 600 kregen de zitplaat-
sen een behandeling met een garantie van tien jaar.
De houten banken plakten en men kwam op het
idee om ze te bekleden met plastic. Ook de kachel
werkte niet goed meer. Reden waarom er in de
strenge Winter van 1963 in januari/februari geen
kerkdiensten Werden gehouden.
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In 1965 kreeg de kerk een schilderbeurt en Werd
het interieur opgeknapt met gordijnen, ventilatie,
een vloermat en een zitplaats voor de predikant.
Maar dit was niet genoeg. In 1970 Was het liturgisch
centrum aan vernieuwing toe. Het was niet meer
van deze tijd, omdat er een te grote open ruimte
was tussen de preekstoel en de gemeente. De zijban-
ken moesten weg, ook de preekstoel en daarvoor in
de plaats moest een eenvoudige lessenaar komen.
“Verder behoeft het geheel, dus ook de banken, een
schilderbeurt om van dat afgrijselijke bruin, wat ook

GSS410
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nog plakt, af te komen”, aldus een kritische scriba.
Het blijft dus de vraag of de banken ooit met plastic
bekleed zijn.

Het kerkgebouw Werd in 1975 grondig gerestau-
reerd. Daarvoor moest Wederom de diaconie bij-
springen. In plaats van de gebruikelijke afzonderlijke
twee collectes, respectievelijk voor de diaconie en
voor de kerkvoogdij kwam er nu slecht één collecte.
Voor de opbrengst daarvan gold de verdeelsleutel
1 (diaconie) op 3 (kerkvoogdij). Een ingrijpend
besluit, omdat de gemeenteleden bij de collectes
meer bij droegen aan de diaconie. Bovendien werd
de minimum kerkelijke bijdrage voor de gemeente-
leden verhoogd van fl. 35 tot fl. 40. Daarvan werd

Maquette, vervaardigd ter gelegenheid van deelname aan
de eerste Diepstraarfeesteri in 1974. De maquette vormde
een spaarpot ten gunste van de restauratiewerkzaamheden.

Muurschildering boven de preekstoel, van de hand van
SjefHutschema/eers.

G58457
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bij kerkenraadsbesluit twintig procent overgemaakt
naar het Restauratiefonds.

Maar daarbij bleef het niet. Er werd een grootschali-
ge actie opgezet voor andere revenuen voor het
Restauratiefonds. Zo werd er naar verluidt zelfs
daarvoor in de Hervormde Kerk van Bolsward
gecollecteerd. Mevrouw Westhoíf, de laatste koster
en bewoonster van de pastorie met haar gezin,
bracht fl. 3300 bijeen door de verkoop van loten.
Zij had, gedreven als zij Was, meer tijd nodig dan
gepland in verband met de sluitingsdatum voor deze
loterij. De autoriteiten aarzelden niet om deze
datum alsnog te verschuiven.

Zo werd het kerkdak opnieuw betimmerd en
belegd met Franse leien, het interieur en de buiten-
zijde Werden geschilderd, de zijbanken weggebroken
en er kwam een lambrisering rondom. In plaats van
de zijbanken kwamen rondom het liturgische cen-
trum 35 stoelen. De kansel werd overigens uiteinde-
lijk niet verwijderd. Op 10 mei 1976 werd de ver-
bouwde kerk feestelijk in gebruik genomen.

Het kerkinterieur werd opnieuw gerenoveerd in
1999. Dit volgens het concept van de kunstenaar
Sjef Hutschemakers. Het leidend thema hiervoor is:
“De aarde reikt naar de hemel en de hemel reikt
naar de aarde.”

Beschrijving in- en exterieur van de kerk

De Protestantse kerk van Eijsden staat op de monu-
mentenlijst voor zowel het gebouw als het interieur.
Reden daarvoor is de architectonische gaaflleid van
het ex- en interieur. Bovendien is het gebouw in
zijn soort redelijk zeldzaam, gezien het beperkte
aantal hervormde kerken in Limburg.

Exterieur
Het eenbeukige kerkgebouw heeft neo-gotische
elementen als de spitsbogen rond de glas-in-loodra-
men, de spitsbogige galmvensters in de spitse toren
en de dakkapelletjes op de toren.

Buitenzijde ingang
Gedenksteen boven de entree: “De eerste steen /
gelegd door / S.G. Geersema-Beckeringh predikant
/ 9 october 1906 / Plan ontworpen door].M. Odi-
not Bouwk. Opz.”
Links van de entree de voormalige doopvont: een
zware Vierkanten sokkel, waarop een balusterzuil
met daarboven een komvormig gewelfd bekken.
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Gedenksteen boven de entree van de kerk. Het opschrfi
luidt: “De eerste steen gelegd door S. G. Geertsema-
Beckeringh, predikant/ 9 October 1906/ Plan ontworpen
doorjM. Odinot, Bouwk. opz. “

GSB461

Vbormalig doopvont, bestaand uit een zwarte vierkanten
sokkel, waarop een balusterzuil met daarboven een kom-
vormig gewelfd bekken.

I7

Interieur

De originele kerkbanken, de kansel en lambrisering
zijn gehandhaafd, evenals de decoratieve gietijzeren
roosters in het plafond.

Het kleurgebruik door Sjef Hutschemakers is
symbolisch:
- onderste laag, de lambrisering: aardse kleuren in

pastel, in harmonie op elkaar afgestemd (de mens
is uit de aarde genomen),

- tussenlaag boven de lambrisering: één kleur, een
ononderbroken laag (de mens Wordt meegenomen
naar het hemelse),

- bovenste laag: blauw van het plafond en bladgoud
Van de rozetten (hemelse kleuren).

De Verticale lijnen (Voor de mens van beneden naar
boven en voor het goddelijke van boven naar bene-
den) Worden geaccentueerd door de duif, symbool

v
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adkruis, vervaardigd door Marleen van den Berg.
Het wandkruis is van koper, ingelegd met bladgoud.
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Linksboven: Paaskaars. De koperen houder met email is vervaardigd door Marleen van den Berg.
Rechtsboven: Katheder in de vorm van een U-vormig schot, twee gecanneleerde pilasters, onder- en bovenjries met daar-
boven een lessenaar
Beneden: Doopvont met ingegraveerde duif.

G58434

G58430
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Boven: Interieur in 2009. Beneden: Statenbr'jbel, met een omslag van leer en zonder platen. De bijbel is in 1714 gedrukt
doorjatob en Pieter Keur (Dordrecht) en Pieter Rotterdam (Amsterdam). In 2000 is dit boek-werk gerenoveerd.

van de heilige Geest en door het koperen kruis en Kansel
de koperen drager van de paaskaars (beide Van de Katheder in de Vorm van een U-vormig schot, twee
hand Van Marleen van den Berg, de echtgenote gecanneleerde pilasters, onder- en bovenfries met
van ds. Bosch). De liturgische tafel en het doop~ daarboven een lessenaar, met daarop de Statenbijbel.
Vont (met ingegraveerde duif) Zijn van glas: trans- Deze heeft een omslag van leer en koper en heeft
parant als het Bijbelse Jeruzalem, “van zuiver geen platen. De bijbel is in 1714 gedrukt door jacob
goud, gelijk zuiver glas”. en Pieter Keur (Dordrecht) en Pieter Rotterdam

(Amsterdam). In 2000 is dit boekwerk gerenoveerd.



Orgel
Een volledig mechanisch klein pijporgel,
gebouwd doorVerschueren (Heythuizen) in
1976 en aangekocht in 1980. Het instrument
heeft twee manualen en een vrij pedaal. Er zijn
in totaal zeven stemmen, Waarvan één register
Voor het pedaal.

G58439 Het orgel, 2009.



Het oude avondmaalstel
Het oude avondInaalsstel is in 1970 als studieobject
in bruikleen gegeven aan het Bonnefantenmuseum.
Het bestaat uit twee zilveren bekers uit 1724 met
het meesterteken van Willem Maessen, Maastricht,
en een aardewerken kan met zilveren deksel, voor-
zien van hetzelfde meesterteken. In het deksel is de
naam van de schenker, predikant “Gijsbertus Rumpf
ecclesiastes in Eijsden 1725” gegraveerd.

Het avondmaalstel. Het bestaat uit twee zilveren bekers
uit 1724 met het meesterteken van Willem Maessen,
Maastricht en een aardewerken kan met zilveren deksel,
voorzien van hetzelfde meesterteken. In het deksel is de
naam van de schenker gegraveerd: “Gijsbertus Rumpf
ecclesiastes in Eijsden 1725)'.
De zilveren schaal is in 1972 geschonken bij gelegenheid
van het vertrek van ds. Postma en de komst van ds. Ypma.
Aan de onderzijde staat gegraveerd:
Hervormde Gemeente Eijsden ds Postma ds Ypma.
Het avondmaalstel is in 1970 als studieobject in bruikleen
gegeven aan het Bonnefantenmuseum.
Fotos: 2009.
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Ramen
Twee maal drie gebrandschilderde ramen, glas in
lood, gerestaureerd en in 2006 Voorzien van voor-
zetramen aan de buitenzijde.
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Een van de zes ebrandschilderde ramen las in lood) I

gerestaureerd en voorzien van voorzetramerl in 2006.

Tuin en begraafplaats

Met zo Weinig kerkleden Was het niet eenvoudig
om de grote tuin rond kerk en pastorie goed te
onderhouden, om nog maar te zwijgen van de
begraafplaats, die in 1858 aangelegd Was in de
Caestertstraat. Alleen al het in stand houden van
de omheiningen Was een kostbare zaak. De tuinman,
die Vaak ook koster Was, kreeg een geringe vergoe-
ding, maar ook veel kritiek. Over de kwaliteit van

G58421
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het tuinonderhoud werd dan ook vaak hefiig gedis-
cussieerd in de kerkenraad. Problemen daaromtrent
komen we al tegen in 1902. Het onderhoud van de
kerk en de pastorie was niet eenvoudig op te bren-
gen.Werd er geld uitgegeven aan de pastorie, dan
moest het onderhoud aan tuin en begraafplaats tot
het uiterste beperkt worden.

Dit leidde tot grote problemen in 1926, het jaar van
het Werkbezoek van de commissaris der koningin.
Op 3 maart vergaderden de notabelen en de kerk-
voogd. Er dienden verschillende “reparatiën” uitge-
voerd te worden aan de pastorie en de pastorietuin.
Maar ook de “verbetering van het lijkenhuisje” en
de omheining vroegen de aandacht.Toen Werd voor
het eerst overwogen om dan maar een stuk grond
van de kerktuin te verkopen. Het provinciale College
van Toezicht stond dit echter niet toe en adviseerde
maar liever bij de diaconie te lenen (fl. 2600). Maar
ook dit Was niet meer zo eenvoudig.Vandaar dat er
een hypotheek van fl. 2200 Werd afgesloten op de
pastorie om de lening van de diaconie daarmee af te
betalen en men besloot af te zien van de renovatie
van de omheiningen van de tuin en de begraafplaats.

In 1954 kwam er een verzoek binnen voor de ver-
koop van een stuk van de tuin ten behoeve van de
bouw van een bankkantoor. Dit werd toen nog afge-
wezen, maar in 1960 Werd opnieuw het idee geopperd
om een gedeelte van de kerkgrond te verkopen als
bouwgrond voor bijvoorbeeld twee Woningen voor
protestantse families. “Men is 't er algemeen over eens
dat 't eigenlijk onverantwoord is de tuin zo te laten
liggen daar zij niets oplevert, terwijl het Waarschijnlijk
mogelijk zal zijn voor een bedrag van 4 à 500 gulden
te verkopen en er dan nog grond genoeg overblijft.”

Toch besloot men nog enige tijd te wachten en de
tuin beter te onderhouden, waartoe instructies opge-
steld Werden voor de koster. In 1963 viel het besluit
tot verkoop van de kerktuin. Op een groot gedeelte
van de beoogde grond zou niet mogen Worden
gebouwd. De vraagprijs Was fl. 14 per vierkante
meter, zodat het om een te verkopen stuk grond ging
van fl. 6000. Uiteindelijk duurde het nog tot 1969
voordat het besluit viel grond naast de kerk te verko-
pen. De tuinman, die de tuin bewerkte in ruil voor
het vruchtgebruik, zag geen kans meer om de grond
goed te bebouwen. “Dit Wordt een bijna jaarlijks
terugkomende zorg en het hoeft geen betoog”, aldus
scriba Bunt, “dat bij het braak blijven liggen van deze
grond in de kortst mogelijke tijd een Wildernis ont-
staat, die voor de gemeente geen pas heeft.”
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De entree van de begraafiølaats aan de Caesterßtraat, 2009.

Via notaris Van Hall uit de Wilhelminastraat Werd op
17 januari 1971 de grond verkocht aan ABN en het
tuinhuisje Werd afgebroken.

In 1972 nam de kerkenraad het besluit om de
begraafplaats te sluiten.Van de gemeenteleden kwam
hierop geen reactie, zodat per circulaire werd vastge-
steld dat de laatste begrafenis in dat jaar had plaats-
gevonden. Na de ofiiciële sluitingsdatum kwam er
echter toch nog een bezwaar binnen en de kerken-
raad streek over 't hart. Formeel was dit protest te
laat, maar de kerkenraad was coulant en het verzoek
Werd alsnog gehonoreerd. Het kerkhofbleef dus
open en op 13 maart 1976 bekrachtigde de kerken-
raad nogmaals het besluit om voorlopig de begraaf-
plaats open te houden, zij het met de aantekening
dat men hierop later zou terugkomen. Het lijken-
huisje, dat dringend aan een opknapbeurt toe was,
Werd om die reden wederom niet hersteld.

In april 2008 heeft de kerkenraad besloten, de
gemeente gehoord hebbend, het kerkhof voor
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nieuwe begrafenissen te sluiten. Na 1998 is er
niemand meer begraven. Op dit moment Wordt de
mogelijkheid onderzocht om van dit rustieke drie-
hoekige kerkhoije een monument te maken. Er ligt
een aantal graven van protestantse Molukse kinder-
rijke gezinnen uit de jaren `50, die op last van de
overheid juist hier zijn komen Wonen. Zij kregen
Eijsden als Woonplaats toegewezen omdat Limburg
beter bij hun gezinsgrootte zou passen dan het
gebied boven de grote rivieren.

Pastorie

De pastorie, de voormalige schoolmeesterswoning
naast de kerk, Was in 1907 eveneens dringend aan
een opknapbeurt toe en de nieuwe predikant
Steehouwer Wilde pas na de winter komen. Geld
hiervoor was niet meer beschikbaar, zodat er eerst
fl. 100 Van het Diaconiefonds geleend diende te
Worden, een constructie die wel vaker moest
Worden toegepast. De collectes brachten voor de
diaconie nu eenmaal structureel het dubbele op Van
die voor de kerkvoogdij. De classis gaf voor die
lening (met rentel) dispensatie, omdat er “over 't
algemeen geen armen en behoeftigen Waren.” Om
precies te zijn ging het om het onderhouden van
één vrouwelijk gemeentelid met een bedrag van
fl. 25 voor op haar spaarbankboekje.

Maar de renovatie bleek onvoldoende. In 1908
verzocht de kerkenraad dus opnieuw bij de synode
om subsidie Voor de nog steeds bouwvallige pastorie.
Deze Weigerde, met als gevolg dat de diaconie er
weer aan te pas kwam, deze keer met een bedrag
van fl. 500.

Na het vertrek van de laatste predikant Werd de
pastorie bewoond door gemeenteleden, meestal
de ouderling-kerkrentmeester met diens gezin. Zo
woonden er na de familie Schot achtereenvolgens
de gezinnen van de ouderlingen Neuteboom en
Den Burger (beiden ontvangers) en na de oorlog
Van der Ree en Snoek. De logeerkamer Van de pas-
torie diende tevens als consistorie voor de dienst en
de kerkenraadsvergaderingen. In 1954 bedroeg de
huur fl. 648 per jaar.

In 1926, het jaar Van het werkbezoek van de
commissaris Van de koningin, was de pastorie aan
renovatie toe. Het ging om een grote verfbeurt
en Vernieuwing van de ramen. Dankzij de
verkoop van een stuk tuingrond kon daartoe
opdracht gegeven Worden aan schilder Kreemers,
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Deze ansichtkaart uit ca. 1919 toont de Temple Protestant, de protestantse kerk vanEijsden. Het huis lin/n~ is de voor-
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malige onderwijzerswoning en pastorie. Afbraak van de woning vond in 1959 plaats om de aansluiting van de Diepstraat
met de Prins Bernhardstraat mogelijk te maken. De persoon op de voorgrond is Sjoke Partouns, schoenmaker en winkelier.
Hij woonde en werkte aan de overkant van de Wilhelminastraat in het huis met de tegenwoordige nummers 6 en 6a. Het
gebouw tussen de kerk en de voormalige onderwijzerswoning is mogelijk de tot kerk verbouwde school.

Wilhelminastraat 54, en timmerman Manderveld,
Diepstraat 16. Ook de zinkput achter de pastorie
Werd Vernieuwd en twee meter diep uitgegraven.

In 1955 Werd een gedeelte van de tuin met pastorie
aan de gemeente Verkocht ten behoeve van het uit-
breidingsplan, de aanleg van de Prins Bernhardstraat.
De Visitatiecomrnissie die in 1956 op bezoek Was,
sprak haar leedwezen daarover uit, maar begreep de
ruil wel. Hiermee werd gedoeld op het betrekken
van een Woonhuis schuin aan de overkant, op Wil-
helminastraat 8. Deze nieuwe pastorie werd al spoe-
dig opgesplitst in een benedenappartement voor het
kostersgezin en een bovenwoning voor de ouder-
ling-kerkvoogd. Tot in 1964 woonde beneden het
kostersechtpaar Hogerheide en boven de scriba-
ouderling-kerkvoogd In 'tVeld en zijn echtgenote.
Voor die verbouwing leende de kerkvoogdij weer,
met dispensatie, van de diaconie. Het ging om een
bedrag van fl. 3500. De huur bedroeg voor de koster
fl. 35 en voor de ouderling fl. 45.

In 1964 vertrokken beide echtparen. De kerkenraad
stelde een profiel op voor de Volgende potentiële
bewoners: “Vervolgens Wordt van de nieuwe bewo-
ners ook Verwacht dat zij veel liefde zullen hebben
voor het kleine kerkje en het onderhoud daarvoor
en in 't bijzonder het onderhoud van de siertuin bij
de kerk eventueel met behulp van de koster. Maar
ook Wordt gehoopt dat zij, evenals hun voorgangers,
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veel zorg en liefde zullen hebben voor de zo heel
kleine gemeente.” Het nieuwe kostersechtpaar was
de heer en mevrouw Meerman. De bovenwoning
had de kerkenraad graag Weer aan een wat ouder
echtpaar verhuurd en bij voorkeur Weer aan een
ouderling-kerkvoogd. Maar het Werd het jonge echt-
paar Metzner uit Maastricht, dat in deze stad geen
geschikt huis kon krijgen als gevolg van de Woning-
nood. De heer Metzner Werd al spoedig diaken en er
kwam gezinsuitbreiding, reden waarom er enige tijd
geen koffie gedronken kon Worden na de dienst.

Vanaf 1967 Werd alleen nog de bovenwoning ver-
huurd, de benedenwoning Werd “kerkenkamer” en
het resterende gedeelte is enige tijd verhuurd als
zomerwoning voor vakantiegangers. De koster
Kroot betrok het appartement en na hem het echt-
paar Wolvekamp, dat ook zorgde voor de selectie
van de zomergasten voor het benedenappartementj e.

De pastorie bleek op den duur toch niet functioneel
genoeg. Daarom Werd de Woning in 1994 verkocht
en zo ging men met de vrijgekomen financiële
middelen over tot de bouw van het huidige kerke-
lijk centrum in de kerktuin. Deze multifunctionele
ruimte Werd op 23 september 1995 in gebruik
genomen.

Ansichtkaart

collectie

EV
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Besluit

Eind 2007 is de naam van de Hervormde Kerk van
Eijsden veranderd in Protestantse Gemeente te Eijs-
den. Dit als gevolg van de oprichting van de Protes-
tantse Kerk van Nederland (PKN, een landelijk
samengaan van de hervormde, gereformeerde en
lutherse kerken) begin 2000. Maar in Wezen is de
Eijsdense kerk al gedurende de laatste honderd jaar
oecumenisch geweest in die zin dat zij altijd al pro-
testanten van verschillende kerken als leden heeft
gehad De laatste jaren is er structureel overleg met
de protestantse kerken van Maastricht,Valkenburg/
Meerssen enVaals/Gulpen over intensieve samen-
Werking. Hierin schuilt een zekere ironie. Door de
komst van de Universiteit Maastricht, het AZM en
de vestiging van enkele grote bedrijven is het aantal
gemeenteleden constant gebleven (61 leden en 46
geïnteresseerden), dit ondanks de toenemende ont-
kerkelijking. Het voortbestaan is op dit moment
gelukkig geen hachelijke zaak meer en het honderd-
jarig bestaan van het kerkgebouw in 2006 is ont-
spannen gevierd.

Anke Meerburg-Bosma

Verbindingsdienst ds. Ruud Poppen, 7 september 2008.
Links naast de de predikant:Anke Meerburg-Bosma,
voorzitter kerkenraad; rechts van hem Anita VVeijzen-Spek,
diaken-scriba; staand:Arent van der Feltz, ouderling. Op de
achtergrond de houder van de paaskaars, in koper en email,
vervaardigd door Marleen van den Berg.
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Bronnen
Archiefvan de Hervormde Gemeente Eijsden, Regionaal Historisch
Centrum Limburg, Maastricht:
' Kasboek kerkvoogdij 1871- 1923.

Notulen kerkenraadsvergaderingen 1 83 6- 1926.
Ingekomen stukken 1900-1922.
Handelingen der kerkenraad, 1927-1977.
Kasboek Diaconie vanaf 1909.
Lidmatenboek.

Lopend archiefvan de Protestantse Kerk van Eijsden.

Suringararchief Gemeentelijke Archiefdienst Maastricht:
I Uit en over Maastricht betrmfende de geschiedenis van

Maastricht en de families Suringar en Rouflaert.
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Verklarende woordenlijst

Avondmaal: sacrament van viering van / herinnering aan het
Laatste Avondmaal vanjezus en zijn discipelen. De band met
Christus en de onderlinge band van de gemeente wordt hierdoor
benadrukt. De gemeenteleden vormen een kring om de liturgische
tcyfel en er wordt brood en wijn rondgedeeld.
Bevestiging: installatie als gemeentelid (lidmaat) ryfambtsdrager
úrredikant, ouderling ofdiaken).
Bijbelkring: groep gemeenteleden die studie maakt van de Bijbel
onder leiding van de predikant.
Classis: regionale vergadering van door de kerkelijke gemeenten
ajfgevaardigde predikanten, ouderlingen en Diakenen, ter bevordering
van de onderlinge band en wederzijdse verantwoordelijkheid. De
afgevaardigden komen bijeen in classicale vergadering. De classis is
de spil tussen de gemeenten en de synode.
Consulent: waarnemend predikant vanuit een andere kerkelijke
gemeente als zodanig aangesteld door de classis.
Diaconiqfonds: kapitaal, beschikbaar voor de diakenen.
Diaken: ambtsdrager, oorspronkelijk belast met de kerkelijke
armenzorg, later meer gericht op maatschappelijke zorg in regionaal,
landelijk en mondiaal verband.
Dooplid: gemeentelid dat wel gedoopt is, maar geen openbare belij-
denis van zijn/haar geloof heeft afgelegd.
Kandidaat: een student theologie die nog niet zijn kerkelijk exa-
men heeft iyfgelegd en nog niet bevestigd is als predikant.
Kerkenraad: college van kerkelijke ambtsdragers (predikant, ouder-
lingen, diakenen) dat leiding geeft aan de plaatselijke kerkelijke
gemeente.
Lidmaat: gemeentelid dat door aflegging van de openbare belijdenis
van zijn/haar geloof de eigen doop beaamt en medeverantwoorde-
lijk wil zijn voor de gemeente en als zodanig stemrecht heeft in de
gemeenteveigadering.
Kerkvoogd: ouderling, belast met de zorg voorfinanciën, beheer en
gebouwen.
Notabele: vooraanstaand lid van de Hervormde Kerk. Het college
van notabelen kiest de kerkvoogden en draagt met deze ambtsdragers
de zorg voorfinanciën, beheer en gebouwen.
Ouderling: ambtsdrageiç belast met het bestuur van en toezicht op
de plaatselijke kerkelijke gemeente.
Rompkerkenraad: kerkenraad bestaande uit een kleiner aantal
ambtsdragers dan door de synode is voorgeschreven.
Scriba: secretaris van de kerkenraad.
Statenbijbel: exemplaar van de Bijbel die van 1626 tot 1635 op
last van de Staten- Generaal in het Nederlands werd vertaald en in
1637 werd uitgegeven.
Synode: vergadering en college van vertegenwoordigers vanui.' de
classes van de Hervormde Kerk, de hoogste gezagsdrager.
Tberistenkerk: betiteling van een kerkelijke gemeente die veel toe-
risten in de kerkdienst ontvangt en als zodanig in aanmerking kan
komen voor extra subsidie door de burgerlijke overheid of de lande-
lijke kerk.
Visitatie: bezoek van afgevaardigden vanuit de classis om met de
kerkenraad en de gemeenteleden te spreken over de opbouw van de
gemeente, het geestelijke leven en de vervulling van ambten en diensten.
Zielen: verzameling van het totaal aantal gemeenteleden (doopleden
en lidmaten).

7.6

Bijlage 1

Predikanten te Eijsden
Matthias Ludovicus 1633-1636
vacature 1 636-1649
Johannes Outhusius 1649-1655
Justus Crollius 1656-1677
Adolphus Sylvius 1678-1703
Anthonius Driessen 1704-1709
Sibertus Carolus Graeuwen 1709-1714
Johannes Adolphus Frijkenius 1714-1715
Gijsbertus Ruinpf 1716-1724
Gerardus Thielen 1725-1730
Johannes Casparus Janssen 1730-1741
Fredericus Wilhelmus Wintgens 1741-1763
Isaac Gerlach Fellinger 1764-1769
Nicolaas Vonk 1770-1795
vacature 1796-18 1 1
Antonius Adrianus Wierts van Coehoorn 1811-1847
Johannes Suringar 1848-1858
Jan RudolfDinckgreve 1857-1893
Herman Frederik Hamelberg 1894-1901
Hendrik Gideon Botermans 1901-1904
Statius George Geertserna Beckering 1905- 1907
Anthonie Steehouwer 1908-1 9 10
N.W Posthumus 1 910-1 9 12
Jacobus ten Oever 1913-1920
Roel A. Bosch 2006-2008
Ruud WM. Poppen m.i.V. juli 2008

Bijlage 2

Predikanten St.-Jan, Maastricht 1920-2006, werkzaam als
consulent voor de Hervormde Kerk van Eijsden
Jan ten Bruggencate 1914-1935
Dirk Van Peursem 1936
Pieter Kuijlman 1937-1947
Ph. P. Meerburg 1947-1953
E. Postma 1954-1972
S. Ypma 1972-1 977
R. v.d. Belt 1978-1987
F. Oosterwijk 1984-1995
H. Klaassens 1996-2004

Foto s:
DD: Desirée Duijkers
KS: Klaas Ruiter
GS .' Guy Schroen
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