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Rijksmonumentomschrijving**
Herv. KERK. Na oorlogsschade gerestaureerde grote dorpskerk met zware westtoren. Eenbeukig 13e eeuws schip,
waaraan in 1529 een zuiderbeuk is toegevoegd. Iets ouder 13e eeuws dwarspand, waarvan de kruising met het
schip in de 16e eeuw met netgewelven is overkluisd. De koorpartij bestaat uit twee driebeukige traveeën, waarvan
de noordelijke in de sluiting de kerkekamer bevat en een tweede vertrek op de verdieping; de zuidelijke koorbeuk is
recht gesloten, het koor zelve vijfzijdig. In de kerk laatgotische natuurstenen hekken tussen koor en kapellen,
waarin houten deuren uit 1564. Op de gewelven van koor en noorderkapel en op de scheidingswand tussen
koortraveeen en noorderkapel zijn gewelf en muurschilderingen uit de 15e eeuw bewaard. In de kerk voorts 17e
eeuwse preekstoel met trap, achterschot en klankbord. Herenbank met gesneden bekroning van het ruggeschot en
knoppen op de hoeken. Groot orgel in kas met renaissance-onderdelen. Instrument in 1735 gemaakt door A.A.
Hinsz, met gebruikmaking van ouder pijpwerk. Talrijke zerken waaronder twee 16e eeuwse. Klokkenstoel met gelui
van twee klokken, waarvan één van Albertus, 1397, diam. 149 cm. en één van G. van Wou, 1548, diam. 115 cm.
Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, 17de eeuw? In de consistorie tekening van het interieur voor de wijziging
van 1832.
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