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Een dorp in de schaduw

Dit boek is uitgegeven ter ere van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw van 
de Nederlands Hervormde Gemeente Biezelinge-Eversdijk en bevat een kleine 
greep uit de grote verzameling foto’s en andere documenten van Adri van de 
Velde over de geschiedenis van de Mozeskerk. Het door Adri van de Velde 
geschreven boek “Een dorp in de schaduw” treft u op CD aan achter in dit boek. 

Een groot woord van dank gaat uit naar:

  De Rabobank

  Meijerling & Sarneel Notarissen

  Mol Design

Zonder hun bijdrage hadden we dit boek niet kunnen realiseren. 

Een groot woord van dank gaat ook uit naar Harry van Dijk voor het inscannen van 
het vele materiaal en het vervaardigen van de CD’s.

In dit boek zijn tal van foto’s opgenomen waarvan de oorspronkelijke makers of 
belanghebbenden helaas niet te achterhalen waren. Wij hebben hen dan ook niet 
om toestemming kunnen vragen voor het plaatsen van de foto’s en hebben deze 
derhalve te goeder trouw geplaatst. Dit geldt ook voor de namen onder de foto’s 
waarvan wij hopen dat deze juist zijn weergegeven. 

Copyright 2008 Mozeskerk Biezelinge-Eversdijk

1e druk 2008

Verzameld en beschreven door : Adri van de Velde
Opmaak en omslagontwerp  : Johan Mol, Mol Design Kapelle
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Een dorp in de schaduw

Voorwoord

Adri van de Velde heeft tijdens een kerkenraadsvergadering in 2004 zijn boek 
“Een dorp in de schaduw” overhandigd aan de toenmalige kerkvoogdij. Het was 
een dik boek vol met een verzameling historische gegevens. Wij wisten dat het een 
hobby van Adri was om in de archieven te speuren. Echter toen we het boek in 
handen kregen kwam het besef dat Adri toch wel echt goed was in het uitoefenen 
van deze hobby. We moeten iets doen met dit werk was onze gedachte. Zomaar in 
de kast leggen zou echt jammer zijn en getuigen van een minachting voor dit levens-
werk.

Na het overlijden van Adri (04-01-2006) waren we ons er van bewust dat er nu toch 
echt iets met het boek gedaan moest worden. Het idee werd geboren om het uit 
te geven tijdens het 100-jarig jubileum van de Mozeskerk. Echter, om een boek uit te 
brengen moet het aan diverse criteria voldoen. Het moet “taalfoutloos”  zijn en 
bovendien zouden er illustraties bij de verhalen moeten worden geplaatst.  Adri 
heeft veel oude teksten met de daarbij behorende zinsopbouw gebruikt. We 
moesten maar zien wat we er mee deden had hij eerder gezegd. We kwamen tot 
de conclusie dat we dit stuk levenswerk moesten laten zoals het was opgesteld. 
We moeten kunnen zeggen: Dit is zoals Adri het heeft gemaakt! 

Van Pia, de vrouw van Adri, hebben we een hoeveelheid aan foto’s en ander 
materiaal gekregen. Adri had dit allemaal vergaard.  Uit al de materialen hebben 
we een selectie gemaakt om als fotoboek uit te kunnen geven. Het boek “ Een dorp 
in de schaduw” hebben we op CD gezet zodat het betaalbaar is gebleven. U vindt 
de CD achter in dit fotoboek.

Veel dank zijn we verschuldigd aan Adri waar we trouwens ook de naam van onze 
Mozeskerk aan te danken hebben.

                                                                      Het college van kerkrentmeesters
                                                                     van de Hervormde Gemeente
                                                                     Biezelinge en Eversdijk
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Adri van de Velde

Het kerkgebouw
vroeger en nu
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Interieur kerk
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Adri van de Velde

Advertentie aanbesteding
20 januari 1908
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Voor 1908: Cees Menere en Jantje van Weele
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Voor 1908
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Voor 1908
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September 1949
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Adri van de Velde
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kerkgang eind jaren ‘50
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Adri van de Velde

Avondmaal Ned. Herv. gemeente Biezelinge en Eversdijk +/_ 1958
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Voor 1962


