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Complexnaam
RK Kerk van den H.Joannes Baptist
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

3

526041, 527325, 527326

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Gassel

Land van Cuijk

Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject
Gentstraat 2, 5438 AD Gassel
Complexomschrijving
Omschrijving complex
Het complex bestaande uit de Rooms Katholieke kerk H. Johannes de Doper aan de Gentstraat 2 (complexonderdeel
1), de pastorie aan het Julianaplein 1 (complexonderdeel 2) en het kerkhof (complexonderdeel 3) is gesitueerd in de
19de-eeuwse dorpskern van Gassel. De afzonderlijke complexonderdelen bevinden zich naast elkaar en vormen
tezamen een coherent van religieus-historische objecten en elementen dat, mede als gevolg van het Julianaplein ten
zuiden van de complexonderdelen, in hoge mate beeldbepalend is voor Gassel.
Waardering
Het complex bestaande uit de Rooms Katholieke kerk H. Johannes de Doper (1), pastorie (2) en kerkhof (3) te
Gassel vertegenwoordigt het algemeen belang op basis van:
- de ouderdom van de afzonderlijke complexonderdelen;
- de gaafheid van de afzonderlijke complexonderdelen;
- de onderlinge functionele, historische en ruimtelijke betrokkenheid van de complexonderdelen alsook in relatie tot
de dorpskern van Gassel;
- de architectuur- en cultuurhistorische betekenis van het complex;
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- de historische belevings- en ervaringswaarden die in en rond het complex besloten liggen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 28 september 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 526041
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 mei 2003

Kadaster deel/nr:

82710/128

Monumentnaam**
Kerk en pastorie H.Joh.de Doper
Complexnummer

Complexnaam

527324

RK Kerk van den H.Joannes Baptist

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gassel

Land van Cuijk

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Gentstraat

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

5438 AD

Gassel

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Grave

L

1905

Grave

L

1906

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complex-onderdeel (1)
De Rooms Katholieke kerk Sint Johannes de Doper betreft een driebeukige neogotische kruiskerk, gebouwd in 1875
naar ontwerp van architect J. Werten en is opgetrokken in rode baksteen (kruisverband). De toren met de
hoofdentree telt vier geledingen, heeft overhoekse steunberen en een laag tentdak met balustrade en hoekpinakels.
Naast de hoofdentree bevat de toren o.m. een bovenlicht in de vorm van een spitsboog, gevuld met glas-in-lood in
een casement dat beëindigd wordt door een klimmende rand van spitsbogen. Op de toren een korte, met leien
gedekte spits met smeedijzeren kruis. Van het basilicale schip zijn de zijbeuken aan weerszijden van de toren
doorgetrokken. Het driezijdige koor telt één travee en heeft een driezijdige sluiting. De zijbeuken zijn op identieke
wijze beëindigd, maar zijn één travee korter dan het koor. De bakstenen gevels bevatten enkele natuurstenen
details (o.a. plint, afzaten, traceringen, torenbalustrade) en is uitgevoerd met sierfriezen en spitsboognissen. Het
dak is belegd met leien in Maasdekking. Van de kerkinventaris zijn onder meer vermeldenswaard: twee zij-altaren
(gewijd aan Maria en aan Jozef), preekstoel (1892), twee biechtstoelen (circa 1875), balustrade zangkoor
(samengesteld, deels 18de- deels 19de-eeuws), bankenplan in middenschip en zijbeuken, eikenhouten kazuifelkast
in sacristie, corpus in sacristie, Pietà rechts van ingangsportaal (1912), doopvont (1926), doophek met beeld van
Johannes de Doper (laatste kwart 18de eeuw). Het eenklaviersORGEL van F.C. Smits, in 1848 gemaakt, is gaaf
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bewaard gebleven. Smits heeft een onderpositief voorbereid, maar voor dit tweede klavier geen windlade met
pijpwerk geleverd.
Waardering
De Rooms Katholieke kerk Sint Johannes de Doper uit 1875 naar ontwerp van architect J. Werten is van algemeen
belang wegens:
- de ouderdom;
- de bouwkundige gaafheid van exterieur en interieur;
- de inventaris die grotendeels uit de bouwtijd dateert en in combinatie met de architectuur de religieus-historische
zeggingskracht van de kerk verhoogt;
- de architectuurhistorische betekenis van de kerk, met name als topstuk in het oeuvre van J. Werten en als
representant van een eenvoudige doch complete dorpskerk en als - wezenlijk historisch onderdeel van het complex
waartoe ook pastorie en kerkhof behoren.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerk
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Monumentnummer*: 527325
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 mei 2003

Kadaster deel/nr:

82710/49

Complexnummer

Complexnaam

527324

RK Kerk van den H.Joannes Baptist

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gassel

Land van Cuijk

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Julianaplein

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Grave

L

Postcode*

Woonplaats*

5438 AK

Gassel

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
1860

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 2:
De pastorie uit circa 1850 is een wit, in blokverband gepleisterd L-vormig gebouw van twee lagen met kapverdieping
onder een met leien gedekt schilddak. De gevels zijn ingedeeld met zesruits schuiframen en stolpramen, gestucte
raamprofielen met basementjes, aan de voorzijde een driezijdige erker. Op de nok staan twee gemetselde
schoorstenen. Aangebouwd koetshuis in rode baksteen (kruisverband) met hoge gepleisterde plint en gedekt met
een zadeldak dat is voorzien van verbeterde Oudhollandse dakpannen. Een lage bakstenen muur met ezelsrug
begrenst het erf.
Waardering
De pastorie uit circa 1850 met erker, aangebouwd koetshuis en bakstenen erfscheiding vertegenwoordigt het
algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de gaafheid van exterieur en interieur;
- de betekenis voor de architectuurgeschiedenis in zowel stilistisch als typologisch opzicht;
- als wezenlijk historisch onderdeel van het complex waartoe ook kerk en kerkhof behoren.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Religieuze gebouwen

Kerkelijke dienstwoning
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Monumentnummer*: 527326
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 mei 2003

Kadaster deel/nr:

82710/33

Complexnummer

Complexnaam

527324

RK Kerk van den H.Joannes Baptist

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gassel

Land van Cuijk

Noord-Brabant

Locatienaam

Locatieomschrijving

Gassel

BY Julianaplein 1

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Grave

L

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
1905

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 3:
Ten westen van de kerk Sint Joannes de Doper ligt een ommuurd kerkhof, uitgevoerd met een smeedijzeren poort
en bezet met enkele opvallende graftekens: kindergraf Kersten (1942), kindergraf met ijzeren kruis Mia Smits
(1945, maar zeker ouder), graf Poos (1925, met bisquit beeldje), graf Jansen (1909), graf Gebte (1888),
boomstamkruis Bouwens (1930), tombe Mooren (1892), graf pastoor Van Brussel (1888), graf Mooren (1940).
Waardering
Het ommuurde kerkhof met smeedijzeren poort en verschillende graftekens ten westen van de aan Sint Joannes de
Doper gewijde Rooms Katholieke kerk vertegenwoordigt het algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
de betekenis voor de funeraire cultuur, met name wegens enkele opmerkelijke historische graftekens;
- de historische belevings- en ervaringswaarden die en rond het ommuurde kerkhof besloten liggen;
- als wezenlijk historisch onderdeel van het complex waartoe ook de kerk en pastorie behoren.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Kerkhof
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