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Antwoorden
1. Hoe oud is deze kerk (in jaren)?
De eerste steen werd in 1647 gelegd. De bouw was in 1648 gereed. Daarom worden
twee antwoorden goed gerekend: 374 en 375 jaar.
2. In welk jaar is de huidige kerktoren gebouwd?
In 1781.
3. Waar komt het orgel vandaan?
Uit de Waalse Kerk van Rotterdam.
4. In welk jaar is het orgel voor het laatst gerestaureerd?
In 2018.
5. Hoeveel voorgangers (dominees) zijn er tot en met 2022 in deze kerk bevestigd?
Dat zijn er 33, waarvan er 32 op het bord in de kerk staan. Dominee Bram Maarleveld werd in
augustus dit jaar bevestigd.
6. Hoeveel kogelgaten zitten er in de Statenbijbel op de preekstoel?
Ook hier worden meerdere antwoorden goed gerekend: het is immers maar net hoe je telt. ;)
7. Wie maakte de gebrandschilderde ramen naast de preekstoel?
Dat is Toon Berg.
8. Welke Bijbeltekst staat er op het raam over de doop van Jezus Christus?
Lukas 3:21-22 (en niet Lukas 5 zoals op het eerste oog lijkt).
9. Een doophek is een ruimte rond de preekstoel waar gedoopt wordt. Het doophek in deze kerk is
weg, maar de doopboog kun je nog wél vinden. Welk jaartal staat erop?
Dat is 1661.
10. Ter nagedachtenis aan welke voorganger is het doopbekken geschonken?
Dat is J.E. Fouache.
11. In de kerk hangen vijf kaarskronen. Tegenwoordig zitten er geen kaarsjes meer in, maar LEDlampjes. Hoeveel lampjes hebben de kaarskronen gezamenlijk?
Dat zijn er 60 (5 x 12).
12. In welk jaar is er een nieuw gedeelte aan de kerk gebouwd?
In het jaar 1838.
13. Vroeger werden mensen in de kerk begraven. Onder de vloer van deze kerk bevinden zich nog 21
grafzerken (liggende grafstenen). Uit welk jaar dateert de oudste?
Uit 1654.
14. In 2014 is de kerk gerestaureerd. Welk gevaarlijk voorwerp uit de Tweede Wereldoorlog werd
onder de kerkvloer gevonden?
Een brisantgranaat.
15. Schat hoeveel zitplaatsen er in de kerk zijn. Degene die ’t dichtst in de buurt komt van het juiste
antwoord, krijgt tien extra punten!
In totaal zijn dat 415 zitplaatsen.
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