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Mheneweg Noord 1 (vervolg)
Historie en ligging
Het pand met de voorgevel naar de Mheneweg Noord gericht ligt oorspronkelijk vrij
gelegen in het landschap. Het pand is gebouwd in de periode rond 1895. Op het
bijbehorende erf staat sinds 2005 een nieuw kerkgebouw in baksteen gemetseld en
gedekt met blauwe pannen. De kerk is eigendom van de geloofsgemeenschap Luctor
et Emergo.
Plattegrond en opstand
Het oorspronkelijke pand is gebouwd op een rechthoekig grondplan en bestaat uit
een bouwlaag en een galerij. De oorspronkelijke indeling is voor een deel niet meer
aanwezig. Op basis van historisch bouwonderzoek en oude tekeningen zijn de
bouwsporen vastgelegd en in kaart gebracht door middel van foto’s en volgens
bijbehorende ontwerp-/bouwtekening. De kapconstructie met trekstaven is
oorspronkelijk. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. Het metselwerk is
uitgevoerd in kruisverband. Er is een gestukadoorde plint aanwezig. Het hoofddak is
een zadeldak gedekt met blauwe kruispannen. Bij het achterhuis (bidstondkamer) ligt
de dakvoet lager en deze is voorzien van een plat dak. De nok van het pand is
afgedekt met vorstpannen. De oorspronkelijke klokkenstoel staat in één lijn met de
voorgevel en is geplaatst op de nok van het zadeldak.
Voorgevel
De voorgevel is symmetrisch ingedeeld. Het pand heeft centraal in de midden een
niet oorspronkelijke voordeur voorzien van glas. Links en rechts van deze deur zijn
meerruits ingedeelde gietijzeren rondboogvensters aangebracht. In het middenrisaliet
is ter hoogte van de galerij een rond gietijzeren venster aangebracht. Het
middenrisaliet is geaccentueerd door middel van een vertanding in het metselwerk en
is afgerond met een zwenkboogconstructie met aanzetsteen en sluitsteen. Het nietbeschermenswaardige portaal (de entree) is een toevoeging bij het oorspronkelijke
ontwerp. Het metselwerk van de voorgevel is afgedekt met een rollaag.
Rechterzijgevel
In de rechterzijgevel is een drietal oorspronkelijke meerruits ingedeelde gietijzeren
rondboogvensters op de begane grond aangebracht De vensters zijn symmetrisch
geplaatst tussen de uitgemetselde penanten in het metselwerk. In deze penanten zijn
de oorspronkelijke trekstangen (van de kapconstructie) zichtbaar.
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Achtergevel
De niet oorspronkelijke aanbouw aan de achtergevel is gesloopt. De huidige
achtergevel is niet ingedeeld
Linkerzijgevel
De oorspronkelijke linkerzijgevel is identiek aan de rechterzijgevel. Aan de
linkerzijgevel is een niet beschermenswaardige vleugel aangebouwd.
Reden van plaatsing
Het kerkgebouw is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een pand dat
gebouwd is in de periode rond 1895, waarvan het oorspronkelijke karakter
(complexwaarde) goed bewaard is gebleven in de hoofdvorm, het materiaal en de
detaillering. Het object houdt de herinnering levend aan het geloofsleven en een
geloofsgemeenschap uit het verleden van Oldebroek. De kerk voldoet aan de in
artikel 1, lid 1 van de monumentenverordening Oldebroek 2005 gegeven
omschrijving van het begrip “monument”.

