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Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*
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Oost Gelre

Gelderland

Straat*

Nr*

Mattelierstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

5

7141 BP

Groenlo

Kerkhofsteeg

1

7141 CZ

Groenlo

Kerkhofsteeg

3

7141 CZ

Groenlo

Kad. object*

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Groenlo

C

Appartement

2619

Groenlo

C

2618

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Herv. kerk (St. Calixtus). Grote, laat-gotische kerk met pseudo-basilicaal schip van zes traveeën en eenbeukig koor
van twee rechte vakken met driezijdige sluiting. Zware westelijke toren met houten spits uit XIX b.
Toren XIV B, schip XV, koor en noordelijke zijkapel XV B. De geheel door kruisribgewelven overkluisde kerk heeft in
het schip ronde, Baumbergerstenen zuilen, gebeeldhouwde sluit- en kraagstenen en venstertraceringen, die vrijwel
alle hun oorspronkelijke tekening hebben.
Zware oorlogsschade in 1945; restauratie 1946-'53, toren 1953-'54. De torenspits is bij de restauratie gewijzigd.
Inventaris: fragmenten van het laat-gotische koorgestoelte, romaanse doopvont van Bentheimersteen, eiken
preekstoel (XIX a), muurschilderingen, voorstellend drie apostelen op de noordwand van het koor (XV B). Twee
koperen kronen (XVIII) en verscheidene zerken (XVI en later). Curieus schilderij, dat de herinnering levendig houdt
aan de geboorte van de Grolse vierling (1648). Tegen de noordzijkapel van het koor grafmonument met gietijzeren
obelisk (1835). Klokkenstoel met klok van Gebr. Edelbrock, 1837, diam. 110,8 cm. Zonnewijzer hoog aan de
steunbeer, rechts naast de zuid-ingang van de kerk. De zonnewijzer is in 1979 herplaatst.

Hoofdcategorie

Subcategorie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 5 december 2022

Functie

Pagina:

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 5 december 2022

Kerk

Pagina:

