De altaarsteen in het koor heeft oorspronkelijk op een verhoging gestaan.
De steen vormde het blad van de tafel en van achter deze altaartafel
bediende de priester de mis. De steen is te herkennen aan de kruisjes die
erin zijn geslagen bij de wijding van de kerk door de bisschop. Wanneer
dat is geweest, weten we niet, net zo min als dit, als regel, van andere
kerken bekend is.
De wijding van het kerkgebouw was nodig omdat zonder die wijding het
gebouw een kapel bleef. In sommige plaatsnamen is het woord 'kapel'
gebleven, ondanks het feit dat ook de gebouwen in die plaatsen tot kerk
zijn gewijd. De plaatsnaam was toen al zo ingeburgerd, dat het niet meer
is gekomen tot verandering.
Zo kun je bijvoorbeeld tegenkomen: Capelle en Nieuwerkerk op
Duiveland, Looperskapelle en Klaaskinderkerke op Schouwen, nabij
Brouwershaven, en Kapelle en 's-Heer Arendskerke op Zuid-Beveland.
Capelle aan den IJssel is ook een dergelijk voorbeeld.
In alle gevallen is de kapel in deze plaatsen (toch) tot kerk gewijd.
Veel altaarstenen zijn verdwenen of hebben een minder prominente plaats
gekregen. Het is een gelukkige omstandigheid dat in Dreischor de steen
niet alleen bewaard bleef, maar ook in het koor ligt, de plaats waar deze
zich ook oorspronkelijk bevond, zij het op een verhoging. Tot de
ceremonie van de kerkwijding behoorde ook dat de bisschop met de punt
van zijn staf op de twee diagonale lijnen van as, die van de hoeken van
het gebouw werden getrokken en die elkaar kruisten, het Griekse alfabet,
alfa tot en met omega, schreef en het Latijnse alfabet, a tot en met z.
Gebruikelijk was dat bij de wijding van de kerk deze ook haar naam
kreeg. Waarom voor een bepaalde heilige werd gekozen, is echter slechts
zelden bekend. Wel werd steeds aan deze heilige vastgehouden. In de
traditie van de rooms-katholieke kerk is de wijding een belangrijk
element.
Doordat kerkgebouwen voor de protestantse eredienst in gebruik worden
genomen, worden ze in de rooms-katholieke visie ontwijd. Een dergelijk
gebouw kan alleen weer voor de roomse eredienst in gebruik worden
genomen als het opnieuw wordt gewijd. Het is mede daarom een goed
gebruik dat de aanduiding van het kerkgebouw in Dreischor is:
Adriaanskerk. Het is voor de (deskundige) rooms-katholiek meteen
duidelijk dat een dergelijke kerk niet meer in gebruik is voor de roomskatholieke eredienst.
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