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Rijksmonumentomschrijving**
NED. HERV. KERK (XVd) is een eenbeukige baksteenbouw met een smaller koor en een toren. Het schip - in 1672
door brand verwoest - wordt overdekt door een met pannen gedekt zadeldak. Het driezijdig gesloten koor is
overdekt met een door leien gedekt schilddak. De toren is drie geledingen hoog en is bekroond door een met leien
gedekte ingesnoerde naaldspits. Klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1607, diam. 117 cm. De consistorie en de
aanbouw aan weerszijden van het koor zijn produkten van de restauratie uit de jaren '50 en vallen niet onder de
bescherming. De gevels, met uitzondering van die van de toren, zijn gepleisterd. Het pleisterwerk is in 1992
vernieuwd. In de noord- en zuidgevel van het schip bevinden zich vier eenvoudige rondboogvensters, waarin houten
ramen met een roedeverdeling zijn opgenomen en in de koorsluiting drie spitsboogvensters met een natuurstenen
vorktracering en gebrandschilderd glas, dat is aangebracht bij bovengenoemde restauratie. In de kerk bevinden zich
een fraai afsluithek van het koor, twee herenbanken, een preekstoel met twee koperen blakers, voorts twee koperen
kronen en een doopbekkenhouder. Het tweeklaviersorgel is geplaatst op een galerij en is gemaakt in 1872 door
C.G.F. Witte. De vloer in de kerk is geheel vernieuwd, enkele oude grafzerken zijn bijeengebracht in het koor. De
kerk is intensief gerestaureerd in de jaren 1956-'57, waarbij onder andere de spits en houtconstructie van de toren
en de kapconstructie en het houten gewelf van het schip zijn vernieuwd. De kerk is van belang vanwege haar
architectuur- en cultuurhistorische waarden.
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