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1 
• de inhoud van de brief van 8 september 2005 nummer CH2005 .640 van de Commissie Cultuurhistorie 

met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Jacob van Lennepkade 3 
(Sacramentskerk), kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie F, nummer(s) 2846, welk object eigendom 
is van Stichting Mozaïek Wonen , Bachstraat 1 te Gouda en van De Vierstroom Beheer B.V., 
Antwerpseweg 7 te Gouda, waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven 
in de bijgevoegde redengevende beschrijving ; 

• het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst , ioals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Jacob van Lennepkade 3 is architectuurhistorisch en cultuurhistorisch van belang, omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een kerk uit de jaren dert ig van de twintigste eeuw in Traditionele stijl; 
2.de gevelindeling , wand indeling en detaillering nog grotendeels authentiek en gaaf zijn ; 
3.het een herkenningspunt vormt op een stedenbouwkundig markant punt ; 
4.het een ontwerp is van de bekende Goudse architect Jac.P. Dessing die vooral voor katholieke 
opdrachtgevers heeft gewerkt. 

• het fe it dat de waa rde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventar isatie Project; 

• het feit dat de bouwkundige toestand van het object in het algemeen redelijk en op enkele onderdelen 
slecht is; 

• het feit dat de eigenaars zijn gehoord en dat zij te kennen hebben gegeven geen bezwaar tegen 
aanwijzing te hebben ; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verande ring van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebru ik niet mogelijk zouden zijn; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie ; 

• het feit dat bij restaurat ie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 
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• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk mon ument van het object Jacob van Lennepkade 3 
(Sacrementskerk), kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie F, nummer(s) 2846; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende besc hrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van2 2 NOV 2005 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

~ -
::::::---
burgemeester 

$ 

drs. A. W.M. de Bever 

verzonden: 2 4 NOY 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.26765, van 2 2 NOV 2005 

monumentnummer 842 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Jacob van Lennepkade 3, Sacramentskerk 

omschrijving van het monument 

Jacob van Lennepkade 3 - Sacramentskerk 
Bouwjaar : 1931-1932 
Architect: Jac .P. Dessing 

bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Bouwtekeningen: Gouda , Groene Hart Archief, Archief Bouw- en Woningtoezicht, inv.nr. 1931/88-A en B 
(kerkgebouw) ; 1932/34 (hekwerk voorplein) 

Exterieur 
De Sacramentskerk, in 1931-1932 gebouwd als zaalkerk, is met de voorgevel, toren en het westwerk op het 
westen georiênteerd en met het koor op het oosten . Het hoofdvolume van de kerk ligt in het verlengde van 
de Jacob van Lennepkade en is hoofdzakelijk symmetrisch opgezet met twee min of meer gelijke delen aan 
weerszijden van de lengteas . De kerk is opgemetseld uit gele baksteen in kettingverband, op een plint van 
rode baksteen, en wordt afgedekt door rode dakpannen met geschilderde uitstekende dakgoten en een spits 
met maasdekking . Het schip heeft een zadeldak met aan weerszijden drie steekkappen. Van het westwerk 
heeft de toren een tentdak en de twee zijstukken een ressenaarsdak. Het koor heeft een tweeledig getrapt 
zadeldak . Aan de noordgevel en zuidgevel zijn diverse lage kleine uitbouwen met zadeldaken en steunberen 
met pandekking. Aan weerszijden van het koor zijn twee uitbouwen voor de sacristie en bijsacristie met een 
plat dak . 

Kenmerkende details in de gevel zijn onder andere symmetrisch geplaatste groepen spitsboogvensters, 
rozetvensters, houten deuren in een spitsboog portaal, verspringende dakgoten, en een schoorsteen en lage 
klokkentoren aan de koorzijde. Vrijwel alle vensters zijn voorzien van glas-in-lood met een gekleurd en 
geometrisch motief. 
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Enkele vensters zijn dichtgezet met groengekleurd glas met een cirkelmotief. De meeste vensters, 
deuropeningen en luidgaten hebben gemetselde ontlastingsbogen, schuin ingemetselde onderdorpelstenen 
of geschilderde betonnen lateien. De deurpanelen zijn aan de buitenzijde voorzien van verticaal 
aangebrachte, gewelfd geschaafde houten latten. 

Voorgevel aan Jacob van Lennepkade 
L~ , 
Zuidgevel 

De voorgevel is symmetrisch geleed en heeft op de begane grond de hoofdentree die toegang geeft tot 
het hoofdportaal en vervolgens tot het schip. De entree bestaat uit een bordes met treden, een dubbele 
houten deur met de verticaal aangebrachte ,gewelfd geschaafde houten latten, een betonnen latei, 
spitsboogvenster en een ingebouwd spitsboogvormig portaal. Aan weerszijden van het portaal is een geleed 
spitsboogvenster. Boven het portaal zijn rechts drie spitsboogvensters, in het midden een groot rozetvenster 
met tracering in de vorm van een davidster en bijzondere glas-in-Jood vulling en links drie spitsboogvensters. 
Boven in de voorgevel zijn onder meer een langgerèkt spitsboogvenster, twee spitsboogvormige luidgaten 
met een uitgebouwd balkon met metalen borstwering met een kruismot ief en een klok met cijfers en wijzers. 
Onder de uitstekende dakgoot zijn blokvormige uitmetsel ingen . 

De toren is met de voet aan de voorzijde vlak in de voorgevel opgenomen en heeft in het gedee lte dat 
boven het dak van het schip uitsteekt aan alle vier de zijden dezelfde opbouw als aan de voorzijde: een 
langgerekt spitsboogvenster met glas-in -lood, twee spitsboogvormige luidgaten met een uitgebouwd balkon 
met metalen borstwering met een kruismotief en op het metselwerk aangebrachte koperkleurige cijfers en 
draaiende wijzers van de klok. Onder de uitstekende dakgoot zijn blokvormige uitmetselingen. De spits wordt 
bekroond door een metalen kruis. 

De zijgevels aan de noordzijde en zuidzijde zijn in hoofdopzet vrijwel identiek. De zijgevel wordt in de 
lengte geleed door het teruggeplaatste westwerk met een zij-ingang , het schip met drie symmetrisch 
geplaatste topgevels , en de op getrapte wijze terugspringende gevel van het koorgedeelte. De gevel van het 
westwerk heeft op de begane grond een spitsboogvenster en een portiek met een bordes met treden en een 
enkele houten deur. Daarboven zijn drie spitsboogvensters . De gevel van het schip heeft vijf geledingen die 
alle voorz ien zijn van drie langgerekte spitsboogvenste rs. De twee buitenste en de middelste geleding 
hebben aan de onderzijde een uitbouw met drie vensters . De drie topgevels hebben boven in een kruis in 
het muurveld ingemetseld en langs de zijde een steunbeer. De gevel van het koor is in meerdere, in hoogte 
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en breedte verspringende delen geleed en heeft rechthoekige vensters en spitsboogvensters van 
verschillende grootte. Langs de hele zijgevel zijn diverse uitstekende gootlijsten die qua hoogte en lengte 
verspringen, een brede kopse zijde hebben, en langs de onderrand voor een groot deel voorzien zijn van 
rollagen en blokvormige uitmetselingen . In de zuidgevel is bij de overgang van schip naar koor een gang die 
toegang geeft tot het voormalige klooster aan de Tollenstraat 102. In de noordgevel is bij de overgang van 
schip naar koor een deur. 

De achtergevel bij het koor is grotendeels symmetrisch. In de nok van de gevel van het schip is een 
kruismotief en een opengemetseld ventilatierooster in blokverband. Rechts langs de dakrand is een van 
baksteen gemetselde klokkentoren met een angelusklok en links een gemetselde schoorsteen met een 
dekplaat. Boven in de gevel van het hoofdkoor is een roosvenster met een cirkelvormige tracering dat 
dichtgezet is met glas-in-lood. Boven in de gevel van de beide zijkoren zijn twee spitsboogvensters. Links in 
de achtergevel is de gevel van de sacristie met onder meer vijf symmetrisch geplaatste vensters, een 
enkele houten deur en een balustrade met trap. Rechts in de achtergevel is de gevel van de bijsacristie met 
drie vensters. 

Detail van het schip Reliëf op houten deurpaneel 

Interieur 
Het interieur van de kerk is hoofdzakelijk symmetrisch opgezet waarbij de lengteas van het kerkgebouw (van 
westwerk, via schip naar koor) de symmetrieas is. De wanden van het interieur zijn grotendeels opgemetseld 
uit bakstenen met een plint van baksteen in een andere kleur die langs de onderrand en bovenrand een 
rollaag heeft van een donkere baksteen. Een groot deel van de hoekstenen, kapitelen, lateien boven deuren 
en aanzetstukken van bogen is van een licht gekleurde steen of van beton. Bijzonder kenmerkend zijn 
verdèr de deuren die toegang geven tot het schip. Het merendeel van deze deuren is van hout en voorzien 
van een glas-in-lood venster met een kruisvormige roede of voorzien van een houten, opgelegd, ruimtelijk 
kruismotief. Op meerdere plaatsen in de kerk is het originele glas-in-lood nog aanwezig. Oorspronkelijk 
bezat de gehele kerk een vloer van geglazuurde gebakken tegels in een geometrisch motief. 
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Het westwerk heeft een centraal gesitueerd hoofdportaal met een kruisgewelf, wanden van 
gemetseldebaksteen en aan twee zijden een houten deur met een glas-in-lood bovenlicht. Ten zuiden van 
het hoofdportaal liggen een kapel en een zijportaal met twee bergruimtes. Deze kapel wordt op de 
oorspronkelijke tekeningen uit 1931 devotiekapel genoemd. De kapel is via twee houtén deuren toegankelijk, 
heeft een kruisgewelf , gedeeltelijk baksteen wanden met een spitsboogvenster met glas-in-lood met een 
floraal motief (lelie) en een vloer van geglazuurde gebakken tegels in een geometrisch motief. De kapel is in 
gebruik als zodanig. Het doopvont dat zich oorspronkelijk in het schip bevond, is naar deze kapel verp laatst. 
Ten noorden van het hoofdportaal liggen een kapel, een zijportaal en een trap naar een balustrade . Deze 
noordelijke kapel wordt op de oorspronkelijke tekeningen uit 1931 als doopkapel aangeduid , heeft een 
kruisgewelf en gedeeltelijk baksteen wanden met een spitsboogvenster met glas-in -lood. 

De zuidwand van het schip heeft in het midden onder meer geprofileerde houten deuren met glas-in
lood vensters die oorspronkelijk toegang gaven tot biechtstoelen. Ten westen hiervan zijn drie 
muuropeningen (ook voor biechtstoelen}. Aan de oostzijde van deze wand zijn enigszins verdiepte nissen 
met gepleisterde muurvelden. Onder de getrapt uitgemetselde aanzetstukken van de kapspanten zijn oogjes 
waarin kandelaars gehangen konden worden. Tussen het oogje en het aanzetstuk is een vierkante steen 
ingemetseld met in reliëf een kruismotief. In het bovenste deel van de zijwanden zijn vijf groepen van drie 
spitsboogvensters . 

De noordwand van het schip heeft in het midden onder meer drie geprofileerde houten deuren met glas-in
lood vensters die toegang gaven tot biechtstoelen . Ten westen hiervan zijn drie muuropeningen van 
voormalige biechtstoelen. Aan de oostzijde van de noordwand zijn enigszins verdiepte nissen met 
gepleisterde muurvelden . Onder de getrapt uitgemetselde aanzetstukken van de kapspanten zijn oogjes 
waarin kandelaars gehangen konden worden. Tussen het oogje en het aanzetstuk is een vierkante steen 
ingemetseld met in reliëf een kruismotief. In het bovenste deel van de zijwanden zijn vijf groepen van drie 
spitsboogvensters. 

De westwand van het schip heeft onder meer vijf symmetrisch geplaatste houten deuren en vier 
wijwaterbakken met in reliëf een kruismotief die met perspex zijn bedekt. Meerdere panelen van deze 
deuren zijn voorzien van een houten reliëf in de vorm van een kruis. Op de verdieping zijn een spitsvorm ige 
nis met een roosvenster met glas-in-lood en een balustrade. Aan weerszijden hiervan zijn lege muurnissen 
met een console. 

De oostwand van het schip heeft onder meer een spitsboog en twee nissen met een spitsboog . Langs de 
boog zijn in het muurveld zeven vierkante tableaus gemetseld waarop in glazuurwerk religieuze 
voorstellingen zijn aangebracht. Het gewelf van het se.hip heeft houten spanten , gordingen en dichte 
opvullingen en heeft aan de zijkanten drie steekkappen . 

De kap van het schip is aan de binnenzijde bekleed met een zacht (waarschijnlijk akoestisch} materiaal. 
Mogelijk is achter dat materiaal nog een originele betimmering aanwezig . De nis van het westwerk heeft een 
dergelijke betimmering . 

De vloer in het koor was oorspronkelijk verhoogd en bezat over de gehele breedte een ééntredige trap 
van donker gepolijst natuursteen. De vloer was voor het grootste gedeelte afgewerkt met geglazuurde en 
gebakken tegels in een geometr isch motief. 

Het plafond van het koor is verlaagd. Halverwege het koor is een toog met een grote spitsboog die eindigt 
in een kolom . 

Zowel bij de zuid- als bij de noordwand van het koor versmallen de zijwanden naar achteren . Halverwege 
de wand zijn een kolom van gepolijst natuursteen , een kussenkapiteel en een kleine spitsboog. 

Tegen de achterwand van het koor is in reliëf een gepleisterd gedeelte met een spitsboog. Hier stond 
oorspronkelijk het hoofdaltaar Zowel de detaillering van dit altaar als de vormgeving van het beeld en de 
belettering waren in de stijl van de jaren dertig van de vorige eeuw en vertoonden invloeden van de 
Amsterdamse School. Het is ontworpen door de in Utrecht gevestigde interieurvormgever H. Mengelberg. 
Op dit moment wordt gezocht naar een nieuwe bestemming voor dit altaar. 

Terreinaanleg 
Het terrein rond de kerk is gedeeltelijk verhard , gedeeltelijk bebouwd zoals bijvoorbeeld de gang van 
kerkgebouw naar het voormalige klooster aan de Tollensstraat 102, en deels van begroeiing voorzien . Aan 
de voorzijde van de kerk bevindt zich een verhard gedeelte met muurrestanten in baksteen van de 
terreinafscheiding van het voorplein . Aan de zuidzijde en noordzijde van het westwerk zijn op een plint van 
baksteen en hoofdstijlen smeedijzeren en geschilderde hekken aangebracht. In de tuin staan mee rdere 
bomen. 
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