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BESCHRIJVING

:

De voormalige kerk is gelegen aan de dijk en behorend tot het oudste deel van Hellouw.
Deze kerk staat tegen het gemeentemonument Waalbandijk 57 de voormalige pastorie.
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Vormt één geheel met de pastorie Waalbandijk 57 (HEL.07) Het complex heeft op de
rijkslijst gestaan; afgevoerd n.a.v. kroonberoep Ten tijde van de opname werd het dijktracé
verlegd. Achter de kerk staat de voormalige dorpsschool (1840), waarvan uitsluitend de
achtergevel authentiek is; dit voormalige schooltje is niet beschermwaardig meer.

De kerk ligt ongeveer 2 meter onder de kruin van de dijk. De naastgelegen pastorie ligt
nagenoeg op het niveau van de kruin van de dijk. De lange gevel van de kerk is
georiënteerd op de stoep naar de dijk.
Het kerkje is een eenbeukige in baksteen opgetrokken gebouw, de kopgevel aan de
voorzijde (dijkzijde) is bovendien gepleisterd. Beide kopgevels hebben uitgemetselde
schouders en zijn als tuitgevels uitgevoerd. Eenvoudige muurankers. Het zadeldak is een
met gesmoorde Oud Hollandse pannen belegd zadeldak, met centraal op de nok een
houten rondboogvenster met roedeverdeling.
Voor en achtergevel zijn overeenkomstig ingedeeld met links en rechts op de begane grond
een venster als genoemd; in de geveltop een kleiner gietijzeren venster als genoemd, met
meerruits roedeverdeling. Aan de achterzijde is een platte aanbouw aangebouwd.
In de kopgevel aan de dijkzijde bevindt zich een peilmerksteen waarop: "8.875 meter boven
N.A.P.".
De voorgevel aan de stoepzijde is onderverdeeld met een 6 tal lisenen, waartussen telkens
één groot venster (4). In het midden bevindt zich het ingangsportaal (voorheen met
voorgezet tochtportaal), waarboven een gedenksteen met de tekst: "H. Verploegh van
Hellouw leidde den eersten steen den 25 Maart 1822(.). Jehova schenk Uw Geest(.) Geef
Zegen op dit werk (.) Woon hier in met uw geest (.). Gij Koning van uw Kerk".
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Karakteristiek punt in de Tielerwaard, waar de Kerkesteeg aansluit op de dijk. Dit complex
van pastorie, kerk en achterliggend dorpsschooltje (dat buiten de bescherming valt) in
neoclassicistische bouwstijl vormt een ensemble, dat behoort tot het oudste gedeelte van
Hellouw. De pastorie is van jongere datum dan de kerk. In combinatie met het
achterliggende schooltje wordt een karakteristiek ensemble gevormd.

