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Orimur Morimur   =  
"Wij worden geboren, wij sterven'. 
 

Kinderhuissingel  76  - kerk       wijk:   Zijlweg Oost  
 
 
Soort  : Gevelsculptuur 
Naam  :  de Oud-Katholieke Kathedrale kerk van St. Anna en Maria 
Architect : Zwiers, H.T. 
Bouwstijl :  Delftse Schoolstijl 
Perceel  :  Rijksmonument 
Ontwerp/herbouw     :  - 
Ontwerp gevelreliëf  : - 
Kunstenaar : - 
Datering gebouw : 1938  
Datering gevelsteen : - 
Oorspronkelijke gevel  :  Ja  
 
 
Gevel      Gevel      

     Gevelzonnewijzer 
 
Plaats  : Voorgevel 
Omschrijving  : Zonnewijzer, beeld, 

gevelmozaïek 
Materiaal  : - 
Afmetingen  : ± … h x …… br mm 
Kwaliteit  : Goed  
Kenmerken  : - 
Opgeknapt in  : - 
Geschiedenis    : De Oud-Katholieke 
kathedraal HH. Anna en Maria is de hoofdkerk van 
het bisdom Haarlem, één van de twee bisdommen 
van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Deze 
kerk is in de 18e ontstaan als afsplitsing van de 
Rooms-Katholieke Kerk. Het andere bisdom is het 
Aartsbisdom Utrecht. De kerk is gebouwd in 1936-
37, de architect was H.T. Zwiers. De kerk, die is 
voorzien van een zadeldaktoren, bestaat uit twee 
bouwlagen, waarvan de bovenste de kerkruimte 
bevat. De kerk bezit enige inrichtingsstukken uit de 
oude schuilkerk aan de Bakenessergracht / 
Koksteeg.  
De kathedraal bezit een tweeklaviers orgelpositief 
met tien registers, gemaakt door J.P. Künckel 
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(Rotterdam) rond 1785 en afkomstig uit de Gereformeerde kerk van Driebergen. Het is 
onbekend voor wie het instrument oorspronkelijk gemaakt is. Het betreft een zeldzaam 
voorbeeld van een groter kabinetorgel. Het instrument is nagenoeg geheel authentiek en 
een fraai voorbeeld van de laat 18e eeuwse Noord-Nederlandse huisorgelcultuur.  
 
 
 

Gevel mozaïek  
 
Oud Katholieke Kerk van de H.H. Anna en 
Maria 
is in de Delftse Schoolstijl gebouwd in 1937-1938 
naar ontwerp van H.T. Zwiers. De kerk is de 
opvolger van de voormalige oud-katholieke 
schuilkerk die in de Kokstraat was gevestigd. Door 
de kerkruimte op de verdiepingen te situeren wilde 
de architect de herinnering aan de voormalige 
zolderschuilkerk levendig houden. De preekstoel, 
de communiearchitect bank, de pelikaan op de 
lezenaar en de beelden zijn afkomstig uit die 
schuilkerk. Het orgel uit 1785 is van de hand van 
J.P. Kunckel en komt uit de gereformeerde kerk in 
Driebergen. 
        Gevel sculptuur de Heilige ?? 
 
 

 
Orimur Morimur ('we have risen and we set') 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van internet  
 


