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D
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Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
N.H. Kerk. Schip met drie beuken van gelijke hoogte en doopkapel tegen de Z.zijde der toren. Toren, hoofdkoor en
westgevel van de middenbeuk behoren tot de oudste delen van de kerk en dateren van omstreeks 1300. Het schip
dateert in hoofdzaak uit het midden van de 15e eeuw en het rechtgesloten noorderzijkoor evenals de sacristie
dateren uit omstreeks 1500. De toren is aan de westzijde voorzien van twee korte steunberen. De gevels zijn vlak
met uitzondering van het bovenste deel, waar de galmgaten in verdiepte vlakken liggen, die omsloten worden door
hoeklisenen en rondboogfriezen. Achtzijdige met leien beklede spits, omgeven door een omgang met houten
balustrade.
Koor rechthoekig gesloten waarin v. Liere monument door H. Verhulst (1663). Oorspronkelijk eenklaviersorgel, in
1765 gemaakt door P. van Assendelft. In 1887 uitgebreid met een Bovenwerk door J. van Gelder. Bij restauratie in
1977 bleef de uitbreiding van 1887 gehandhaafd. In de doopkapel een laatgotische lichtkroon.
Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van G. Bakker, 1786, diam. 60 cm en een moderne klok. Mechanisch
smeedijzeren torenuurwerk, 1603, later voorzien van elektrische opwinding.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 april 2020

Pagina: 1 / 2

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerk

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 april 2020

Pagina: 2 / 2

