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MONUMENTENLIJST

09-12
Kerkstraat 16 Varik
24 december 1993
Gemeente Neerijnen
2013
B 2493 (2) - 2470Varik
Hervormde kerk
Erf met kerk en tuinmuur/ hek
Kerk
Kerk
1879
Zaalkerk (Kruiskerk) met koor en toren
Neogothiek
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Gemeente Neerijnen
Modern gemeenschapshuis (linker achtererf)
Kerk is vanwege de preekstoel uit 1660 beschermd als rijksmonument.
Redengevende beschrijving rijk: De neogotische Hervormde kerk, vanwege een preekstoel
uit 1660 en een klok van Petit en Fritsen 1880.

BESCHRIJVING

:

Kerk met vierkante toren aan de voorzijde waarin de toegang van de kerk. Schip met
transept en driezijdig afgesloten koor. Uitgevoerd in baksteen met plint, tuitgevels
steunberen en afzaten. Naast het koor een consistorie. De kap is gedekt met leien.
Eenvoudige eenbeukige Nederlands Hervormde kerk op kruisvormige
Plattegrond.
In staand verband gemetselde gevels; met gesmoorde leien in gedeeltelijke rijndekking en
maasdekking. Zadeldaken op de hoofmassa en het transept; beide met spitsboogvensters
tussen steunberen. Tuitvormige topgevels ter plaatse van de kopgevels van transept en
hoofdmassa.
Westgevel met kleine toren op rechthoekige plattegrond met ingesnoerde vierhoekige
spits, waarin houten dubbele toegangsdeuren onder korfboog en met siersmeedij zeren
hang- en sluitwerk. Erboven een groot spitsboogvenster in glas-in-lood.
Een schalmgat aan alle vier de zijden. Aan weerszijden van deze toren zijn in de westgevel
in het metselwerk ornamenteringen aangebracht.
Oostgevel met een vijfhoekige koorsluiting waarin glas-in-lood spitsbogen afgewisseld met
steunberen. Een deur aan de linkerzijde. Rechts van dit koor, een consistoriekamer onder
afgewolfd zadeldak, met getraliede vensters met korfbogige beëindigingen.

MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Door haar ligging aan de Kerkstraat en in relatie met het naastgelegen dorpsschooltje is zij
medebepalend voor het zichtbaar houden van de historisch gevormde structuur van Varik.
Het gebouw vertoont bovendien zijn karakteristieke oorspronkelijke verschijningsvorm en
is van geschiedkundig belang voor de plaatselijke bevolking.
De bouwtechnische toestand is redelijk tot goed.

