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Situering
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De aan de Koninginnenlaan gelegen KERK op kruisvormige plattegrond in laat-neogotische stijl is opgetrokken in
baksteen onder leien gedekte daken. Op de kruising bevindt zich een dakruiter, terwijl het dakvlak voorts wordt
doorbroken door een aantal kleine dakkapellen. Het gebouw is noord-zuid georiënteerd. Aan de noordzijde bevindt
zich de toren op vierkante plattegrond met een veelzijdige doopkapel in de oksel aan de oostzijde en een
traptorentje aan de westzijde. De toren telt verticaal twee geledingen. In de eerste geleding bevindt zich de ingang
bestaande uit een dubbele deur met bovenlicht. Daarboven bevindt zich een groot venster. De tweede geleding
heeft een klein sinai venster met aan weerszijden een spaarveld en drie galmgaten daarboven. De omloop is
voorzien van bakstenen balustrade. De zich verjongende steunberen eindigen ter hoogte van de balustrade in
pinakels met spitsdaken. De ingesnoerde spits van de toren is voorzien van een wijzerplaat. Het schip heeft een
geleding van drie traveeën, gescheiden door steunberen en voorzien van spitsboogvensters. In de transepten
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bevindt zich een groot venster en een aantal spaarvelden. De velden boven het venster zijn geplaatst in een
klimmend motief. Het koor heeft een vijfzijdig sluiting. Links en rechts van het koor zijn, tegen de transepten,
zijkapellen gezet. Deze bevatten aan elke zijde een venster. Aan de Oostgevel bevindt zich de sacristie, op
rechthoekige plattegrond onder afgeplat schilddak. Tevens is aan deze zijde de doorgang naar de pastorie. Het
interieur heeft stervormige gewelven, rustend op gebeeldhouwde consoles. De dragende delen zijn opgetrokken in
rode baksteen, de gewelfvelden in gele baksteen. De vlakken tussen de vensters en de scheibogen zijn bepleisterd.
Ter hoogte van de kruiswegstaties zijn de wanden versierd met banden van diverse kleuren baksteen en
tegelmozaïek. De tussenliggende vlakken zijn roodbepleisterd en voorzien van een fleur-de-lis motief. Het
hoofdaltaar is in 1920 vervaardigd naar een ontwerp van F.W. Mengelberg. Het drieluik is voorzien van schilderingen
en beeldhouwwerk. De neogotische beelden op de zijaltaren zijn afkomstig uit de kerk uit 1806. De ronde preekstoel
is in 1933 vervaardigd uit geelkoper en brons en rust op een deels marmeren voet. Het ontwerp is van J. Veerkamp.
Het neogotische doopvont heeft een groen marmeren vont en een geelkoperen deksel met gepolychromeerde
hefboom. De voormalige doopkapel (thans Mariakapel) heeft rondom een wand met mozaïektegels. De meeste
gebrandschilderde vensters dateren van de restauratie na de Tweede Wereldoorlog. De kerk is voorzien van houten
kerkbanken.
Waardering
Van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een kerkgebouw in laatneogotische stijl alsmede vanwege de plaats in het oeuvre van architect H. Kroes. Van stedenbouwkundige waarde
vanwege de silhouetwerking van de toren als onderdeel van de kern Vreeswijk.
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