
 

18 Maria beeld * 

 

 inventarisnummer 7358-140 

 titel Maria 

 aantal onderdelen 1 

 afmetingen h. 49,5 cm, b. 14 cm, d. 10 cm 

 materiaal gips, houtimitatie 

 beschrijving Maria houdt het kind op de rechterarm en een lelietakje in de linkerhand.  

 datering 1900-1925 

 algehele toestand goed 

 aanvulling toestand Enkele slijtageplekken. 

 registratiedatum 24-11-2014 15:13:17 

 foto's 7358-140_1 
 



 

 27 bidstoel 

 

 inventarisnummer 7358-150 

 titel klepstoel 

 aantal onderdelen 2 

 

 afmetingen h. 86 cm, b. 44 cm, d. 46 cm 

 materiaal eikenhout; kunstleren knielbank 

 beschrijving Twee bidstoelen met een triplex klepzitting en een kunstleren knielbank. 

 datering ca 1930 

 algehele toestand redelijk 

 aanvulling toestand Aangetast door houtworm (vermoedelijk niet actief). 

 registratiedatum 15-12-2014 12:38:04 

 foto's 7358-150_1 
 

 



 28 bidstoel 

 

 inventarisnummer 7358-148 

 aantal onderdelen 2 

  

 afmetingen h. 97 cm, b. 60 cm, d. 56 cm 

 materiaal eikenhout 

 beschrijving Twee neogotische bidstoelen met opengewerkte versiering in de  
 dragende zijvlakken en rondom het knielbankje. De armsteun is met  
 neogotisch reliëfs versierd. De armsteun is tevens een klepkastje.  

 datering ca 1900 

 algehele toestand goed 

 registratiedatum 15-12-2014 12:33:02 

 foto's 7358-148_1 



 

 44 collectezak 

 

 inventarisnummer 7358-93 

 aantal onderdelen 2 

   

 afmetingen kleine: h. 100 cm, diam. zak 11 cm, d. zak 22 cm 
 grote: h. 124 cm, diam. zak 11 cm, d. zak 22 cm 

 materiaal eikenhouten stok, koperen houder, zwart fluwelen zak. 

 beschrijving Zwarte collectezak met lange stok. 

 datering ca 1900 

 algehele toestand redelijk 

 aanvulling toestand De zakken hebben scheuren. Eén stok (de kleine maat) is van latere  
 datum. 

 registratiedatum 24-11-2014 10:22:51 

 foto's 7358-93_1 
 

 



 45 collectezak 

 

 inventarisnummer 7358-123 

 aantal onderdelen 1 

 

  

 afmetingen totale lengte: h. 43 cm, diam. zak 15 cm., h. messing houder 24 cm. 

 materiaal messing, rood fluweel 

 beschrijving Collectezak met een rood fluwelen zak waarop 'BN' en een kruisje staat. 

 datering 1850-1900 

 algehele toestand redelijk 

 aanvulling toestand De messing houder is verbogen en de collectezak heeft slijtage. 

 registratiedatum 24-11-2014 12:35:53 

 foto's 7358-123_1 
 

 



 

 55 gezangenbord 

 

 inventarisnummer 7358-129 

 aantal onderdelen 1 

   

 afmetingen h. 90 cm, b. 41 cm, d. 10,5 cm. 

 materiaal eikenhout 

 beschrijving Eikenhouten gezangenbord met de cijfers I tot XXIV. Daarbij zijn                                                                 
een groot aantal losse knopen opgeborgen, die wellicht afkomstig                                                                
zijn van een ander gezangenbord. 

 datering ca 1800 

 algehele toestand redelijk 

 aanvulling toestand Houten bandlijst is beschadigd, houtworm (niet actief),  
 kromtrekking van het hout; de voorste lat van het bakje ontbreekt. 

 registratiedatum 24-11-2014 13:07:51 

 foto's 7358-129_1 
 



 60 kaarsenstandaard 

  

 inventarisnummer 7358-155 

 aantal onderdelen 1 

   

 afmetingen h. 103 cm, b. 92 cm, d. 47 cm 

 materiaal ijzer 

 beschrijving Kaarsenstandaard, geverfd in gebroken wit, met een collectebak en  
 kaarsenhouders. 

 datering ca 1950 

 algehele toestand goed 

 merken 

 registratiedatum 15-12-2014 13:32:13 

 foto's 7358-155_1 



 

 65 kandelaar 

 

 inventarisnummer 7358-132 

 aantal onderdelen 2 

 

 afmetingen h. 106 cm, diam. voet 30 cm, diam. vetvanger 26,8 cm. 

 materiaal messing 

 beschrijving Op ronde voet rust de vijfkantige stam met een knoop in het midden.  
 Vervaardigd door Jan Cornelissen, koperslager in  
 Dongenvaart. 

 opmerkingen Ensemble met kaarsenstandaard (7358-131), kandelaar (7358-132) en  
 paaskaarskandelaar (7358-136) 

 datering 1880-1900 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 kandelaars 

 

 inventarisnummer 7358-126 

 aantal onderdelen 2 

  

 afmetingen 1. h. 23 cm, b. 8,5 cm, d. 8,5 cm. 
 2. h. 21,7 cm, b. 8 cm, d. 8 cm. 

 materiaal messing 

 beschrijving Twee kandelaars, in hoogte verschillend, met eenzelfde vetvanger, maar  
verschillend van stam en met bijna dezelfde voet (bij een van de kandelaars                               
is de voet afgerond). 

 datering 1900-1930 

 algehele toestand goed 

 registratiedatum 24-11-2014 12:49:33 

 foto's 7358-126_1 
 

 



80 kerkbanken (minimaal € 30,00) 

    

 inventarisnummer 7358-169 

  middel: h. 94 cm, b. 212 cm, d. 47 cm 
 groot: h. 94 cm, b. 475 cm, d. 48,5 cm 

 materiaal eikenhout 

 beschrijving Kerkbanken: 
 - 2 middel formaten achteraan; 
 - 34 grote formaten naast het gangpad. 

 datering 1850-1900 

 algehele toestand goed 

 registratiedatum 15-12-2014 14:18:54 

 foto's 7358-169_1; 7358-169_2 
 



 

85 Kerkbank (minimaal € 20,00) 

materiaal    eikenhout 

afmetingen    h. 94 cm, b. 55,5 cm, d. 47 cm 

      in de linker- en rechter zijbeuken 

datering 1850-1900 

algehele toestand goed 
 

Geschikt voor één persoon 

 



84 kruis 

 

 inventarisnummer 7358-88 

 titel altaar kruisje 

 aantal onderdelen 1 

  

 afmetingen h. 33 cm, b. 13 cm, d. 12 cm 

 materiaal smeedijzeren kruis en corpus van gietijzer 

 beschrijving Drie krulpootjes houden het kruis vast.  

 datering ca 1950 

 algehele toestand goed 

 registratiedatum 10-11-2014 15:43:05 

 foto's 7358-88_1 

 
 



 85 passiekruis  

 

 inventarisnummer 7358-47 

 titel passiekruis 

 aantal onderdelen 1 

  

 afmetingen h. 189 cm, b. 70 cm, d. 6 cm 

 materiaal eikenhout 

 beschrijving Passiekruis met lans en spons. Op de uiteinden en op het kruis staan in  
 vierpassen de symbolen en namen van de vier evangelisten. 
     datering ca 1900 

 algehele toestand matig 

 aanvulling toestand De doornenkroon ontbreekt; de lans is gebroken. Bij de leeuw van Marcus 
  is de naam verdwenen. 

 registratiedatum 27-10-2014 14:02:42 

 foto's 7358-47_1 



 

 95 processielantaarn 

 

 inventarisnummer 7358-138 

 titel processielantaarn 

  

   

 afmetingen h. 146 cm, b. 24 cm, diam. bovenzijde 12 cm 

 materiaal messing en houten stok 

 beschrijving Twee processielantaarns met een sier krul met druiventrosje aan beide  
 zijden voor de ophanging en een kruisje als bekroning. 

 datering 1875-1900 

 algehele toestand goed 

 aanvulling toestand Het glas ontbreekt bij beide lantaarns. 

 merken 

 registratiedatum 24-11-2014 15:03:13 

 foto's 7358-138_1 
 

  



 

 

 152  schaal 

 

 inventarisnummer 7358-72 

 titel collecteschaal 

  

  

 afmetingen h. 3,5 cm, diam. 23 cm 

 materiaal messing 

 beschrijving Twee ronde schalen met stand rand en daarop een bovenrand. 

 datering ca 1900 
  



 

 156 schaal 

 

 inventarisnummer 7358-79 

 titel collecteschaal 

  

 afmetingen h. 3 cm, b. 35 cm, d. 23,5 cm 

 materiaal hand gedreven messing 

 beschrijving Twee collecteschalen met groene viltbekleding.  

 datering 1900-1930 

 algehele toestand goed 

 registratiedatum 10-11-2014 14:49:20 

 foto's 7358-79_1 
 



 

 164 schaal 

 

 inventarisnummer 7358-87 

 titel bakschaal, wellicht gebruikt als doopschaal 

 aantal onderdelen 1 

   

 afmetingen h. 12 cm, diam. 41 cm 

 materiaal messing en koper 

 beschrijving Schaal met 8 cm diepe rood koperen bodem en een brede holle  
geprofileerde messing rand waarop twee gietmessing handvatten. 
(machinaal gemaakt??) 

 datering 1900-1930 ??  

 algehele toestand goed 

 aanvulling toestand gedeukt 

 registratiedatum 10-11-2014 15:37:13 

 foto's 7358-87_1 
 

  

 

 
 

  



 

 

179  vaas 

 

 inventarisnummer 7358-78 

 titel bloemenvaas 

  

  

 afmetingen h. 25 cm, b. 18 cm, diam voet 9,5, diam. bovenzijde 8 cm 

 materiaal messing 

 beschrijving Twee vaasjes met ronde geprofileerde voet en voluutvormige oren die  
 versierd zijn met plantmotieven 

 datering 1875-1900 

 algehele toestand goed 

 registratiedatum 10-11-2014 14:40:24 

 foto's 7358-78_1 
 

  



 

 184 wijwaterbakje 

 

 inventarisnummer 7358-176 

  

 

 afmetingen h. 28 cm, b. 20 cm, d. 7 cm 

 materiaal messing 

 beschrijving Wijwaterbakje met een kwartrond waterbakje op een achtergrond van een  
 vierpas, waarboven een kruisje. 
     datering ca 1950 

 algehele toestand goed 

 registratiedatum 15-12-2014 14:56:25 

 foto's 7358-176_1 
 

 



 

185 Bidstoel 

Neer klapbare zitting 

Mogelijk actieve houtworm 

 

       



 

186 Bidstoel 

Op klapbare zitting 

Mogelijk actieve houtworm 

Met kussen bekleed knielbankje 

 

 



 

187 Stoel met biezen zitting 

 

 



188 Lezenaar 

 



 

189 Kaarsenhouder  

Wandsteun 

 

 



 

190 Stoel 

Retro stijl 

 



 

191 Tafeltje 

 

 



 

192 Krukje 

 

 

 

 



 

193 Krukje 

Zitting ontbreekt 

 

 



 

194 Lamp 

3 armig 

Koperkleurig / messing 

 

 



 

194 Loper / karpet 

 

± 4,5 meter lang 

 

 



 

195 Vloerkleed 

Handgeknoopt 

± 4 meter lang 

 



 

196 Vloerkleed 

Perzische look 

 

 



 

197 Tafeltje 

Wit marmeren blad los 

          



 

 

198 Stapelstoelen 

kunststof 

 

 



 

 

199 Eminent orgel 

2 klavieren en voetklavier 

 

 



 

200 Solina orgel 

2 klavieren + voetklavier 

 

 



 

201 Lamp 

3 armig 

Koperkleurig / messing 

 

 



 

202 Kapstok 

Modern 

Hout met metaal 

 

 



 

203 Spiegel 

Strak model  

Eiken lijst 

 

 



 

 

204 Opstapkrukje 

 

 

 



 

 

205 Wandklok 

Strak model 

Loopt prima 

 



 

 

206 Kruisbeeld 

Bronskleurig corpus 

 



 

 

207 Beeltenis 

Fotoplaat 

 



 

 

 

208 Spiegel 

Eikenhouten lijst 

 


