Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Monumentnummer*: 452781

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 1993

Kadaster deel/nr:

82984/198

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

's-Gravenhage

's-Gravenhage

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

1e De Riemerstraat

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

's-Gravenhage

O

Postcode*

Woonplaats*

2513 CT

's-Gravenhage

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
7507

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
Vrijgelegen kerk uit 1868 in eclectische/ neo-romaanse stijl naar ontwerp van C.W. van Capellen, uitgevoerd door
de aannemer G. Klomp voor de Katholiek Apostolische Gemeente. De kerk ligt achter de rooilijn en wordt door een
smeedijzeren hek met gietijzeren staanders van de straat gescheiden. Achter het hek is een voorerf.
Omschrijving.
Bakstenen zaalkerk in eclectische, overwegend op neo-romaans geinspireerde stijl, drie vensterassen breed en vier
traveeën diep. Aan de achterzijde is een vijfzijdige koorpartij. De voorgevel, met daarvoor een erf en een eclectisch
hekwerk dat uit het derde kwart van de 20e eeuw stamt, is een door gepleisterde hoeklisenen geflankeerde
puntgevel met klimmend boogfries en rondboogvensters. In het midden van de gevel op de begane grond de
hoofdingang met dubbele paneeldeur waarboven resp. een rondboogvenster met drie- en vierpassen, bepleisterde
zwikken, een blindnis opgevuld met bakstenen en tenslotte in een tondo, een klok. Zijdelings van de ingang ter
hoogte van het kalf van de deur, twee rondboogvensters; bij de aanzet van de boog zijn resp. drie - en vierpassen.
Als gevelbeeindiging een houten achthoekig klokketorentje met spits. De zijgevel aan de oostzijde heeft vier
traveeen en een uitgebouwde sacristievleugel. Deze worden door steunberen gescheiden. De eerste travee heeft
geen venster; de overige wel. De onderdorpels van de vensters rusten op een zinken roevendak van de acolyten-,
priester- en bisschopsacristie die evenwijdig aan de oostgevel loopt. In de gevels zijn hoge rondboogvensters met
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gietijzeren tracering en ruitvormige glazen met blauw en wit als hoofdkleur.
Het interieur waarvan de huidige kleurstelling dateert uit de jaren veertig van deze eeuw, wordt overdekt door
vlakke, achtdelige ribgewelven van gestucadoord hout.
De vijfzijdige koorpartij heeft een straalgewelf. De open balustraden van de orgelgalerij met convex beloop tegen de
westzijde zijn het resultaat van een verbouwing uit de jaren twintig van deze eeuw. De kerkinventaris, deels
authentiek, is overwegend in neo-romaanse stijl uitgevoerd en omvat ondermeer altaar, kniel-, priester- en
zitbanken, kandelaar, lessenaar, preekstoel, offerblok, doop- en wijwatervont. Het orgel is vervaardigd door de
firma Van Leeuwen, afkomstig uit Leiderdorp en is niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg. De
orgelkas, gemaakt door J. van Gelder in 1891, is van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg.
Waardering.
Architectuurhistorisch is dit eclectisch/neo-romaanse kerkgebouw met inventaris, voorerf en hekwerk van belang als
gaaf voorbeeld van een zeldzaam kerktype uit het derde kwart van de negentiende eeuw.
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