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Groote Woldweg 132-134 (vervolg)
Historie en ligging
Bijzondere combinatie van een woonhuis met achtergelegen Nederlands Hervormd kerkgebouw.
Het complex is ver van de weg af gelegen, op een terp, en heeft een grote voortuin, met aan de
straatzijde een smeedijzeren hekwerk, waarin het jaar 1880 wordt vermeld. Op het erf staat achter
de kerk nog een bakstenen schuur, waarvan het dak is gedekt met gesmoorde kruispannen.
De kerk werd gebouwd in 1845. In de voorgevel van het woonhuisgedeelte is rechts naast de
voordeur een gedenksteen aangebracht met de tekst: 'De eerste steen gelegd door G. de Leeuw, de
eerste onderwijzer in de godsdienst aan deze plaats. den 2 october 1845'.
Plattegrond en opstand
Het complex is gebouwd op een rechthoekig grondplan. Aan de voorzijde bevindt zich het
woongedeelte, de achterzijde bevat het kerkgebouw. Het woongedeelte bestaat uit twee
bouwlagen en een zolderverdieping onder een schilddak, gedekt met gesmoorde kruispannen. De
gevels zijn opgetrokken in baksteen. De voorgevel is witgeschilderd. Het metselwerk is
uitgevoerd in kruisverband. Langs voor- en zijgevels loopt een uitgemetselde, grijsgeschilderde
plint. Het kerkgedeelte is geheel in baksteen opgetrokken. Het metselwerk is uitgevoerd in
kruisverband. Langs de zijgevels loopt een gepleisterde plint. Het geknikte wolfdak is gedekt met
gesmoorde kruispannen. Op de nok staat een open houten torentje, gedekt met leien in
Rijndekking.
Voorgevel
De voorgevel van het woongedeelte is symmetrisch ingedeeld. Op de begane grond bevindt zich
in het midden de entree. De voordeur, voorzien van een glaspaneel met roedeverdeling en een 2ruits bovenlicht is geplaatst in een houten, grijsgeschilderde omlijsting met hoofdgestel. Ter
weerszijden van de voordeur is een T-vormig ingedeeld raam aangebracht met een 3-ruits
bovenlicht. De vensters zijn voorzien van luiken. Op de verdieping bevinden zich twee T-vormig
ingedeelde vensters. Het gevelvlak wordt beëindigd met een overstekende geprofileerde gootlijst,
die rust op bewerkte houten klossen. In het voordakvlak is vrij recent een dakkapel aangebracht.
Rechterzijgevel
De rechterzijgevel bevat in het woonhuisgedeelte een T-vormig ingedeeld raam met een 3-ruits
bovenlicht. Het venster is voorzien van luiken. Rechts daarvan bevindt zich, vlak boven het
maaiveld, een kelderopening, voorzien van diefijzers. Daarboven is een niet-oorspronkelijke deur
geplaatst, voorzien van een glaspaneel en zijlichten, die bereikbaar is via een houten trapje.
Voorts een klein wc-raampje. Boven de deur is een originele dakkapel aanwezig. De zijgevel van
het kerkgedeelte wordt door zes gemetselde pilasters geleed in vijf traveeën. In het gevelvlak zijn
twee lancetvormige vensters aangebracht, voorzien van een roedeverdeling.
Achtergevel
Tegen de achtergevel van het kerkgedeelte is een nieuwe, lage uitbouw geplaatst onder een
lessenaardak. De uitbouw geeft toegang tot de kerkzaal. De achtergevel is symmetrisch ingedeeld.
In het gevelvlak bevinden zich twee lancetvormige vensters. Het zoldervenster is voorzien van
diefijzers. Het metselwerk langs de dakrand vertoont vlechtingen. In het achterdakvlak is een
dakkapel aangebracht.
Linkerzijgevel
De linkerzijgevel bevat in het woonhuisgedeelte twee grote 12-ruits schuifvensters. De zijgevel
van het kerkgedeelte wordt door zes gemetselde pilasters geleed in vijf traveeën. In het gevelvlak
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zijn twee lancetvormige vensters geplaatst, die zijn voorzien van een roedeverdeling. In het dakvlak bevindt zich nog een klein venster.

Reden van plaatsing
Dit complex werd in 1845 gebouwd. Het is in architectuurhistorisch opzicht beschermenswaardig
als een zeer opmerkelijke combinatie van een woonhuis met kerkgebouw en bakstenen schuur uit
de 19de eeuw, waarvan het oorspronkelijke karakter zeer goed bewaard is gebleven. Wat architectuur betreft is het een opmerkelijk bouwwerk voor Noordeinde.
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