Gemeentelijk monument
IJsselstraat 4

Datum van aanwijzing: 4-1-1994
Kadastrale gegevens bij inschrijving: Woensel T 1440

Redengevende omschrijving
Beschrijving
Kerk met zijbeuken en transept, een vijfzijdig gesloten koor is tegen de verder rechte achtergevel
gezet. De vierkante toren is opgebouwd uit vier geledingen en heeft een achthoekige ingesnoerde
spits. Aan de rechterzijde van de toren is een driekantige doopkapel onder een omlopend schi lddak
tegen de kerk geplaatst. Het geheel is uitgevoerd in baksteen waarbij het schip, de toren en de
zijbeuken van steunberen zijn voorzien. Natuursteen elementen bekronen deze steunberen. De kerk
heeft een samengesteld zadeldak, gedekt met leisteen. In het interieur wordt het schip overspannen
door grote kruisgewelven. De scheibogen die daartussen zijn geplaatst lopen als pilasters door over
het bovenste gedeelte van de wand. Zij komen uit op pijlers waartegen steeds een heiligenbeeld is
geplaatst. De pijlers worden door middel van rondbogen met elkaar verbonden. De ramen in het koor
zijn voorzien van glas-in-lood.
Buiten de kerk staat een Heilig Hart beeld gemaakt door beeldhouwer J.Custers.
De kerk (gebouwd ter vervanging van een zestiende eeuwse Onz e Lieve-Vrouwekapel) werd in 1926
uitgebreid naar ontwerp van H. van Doornmalen, in 1950 vonden opnieuw uitbreidingen plaats, nu
naar ontwerp van ir. C. Geenen. Het interieur werd in 1966 vernieuwd.
Tezamen met het Heilig Hartbeeld (en de voormalige pastorie die buiten bescherming blijft) is de kerk
een traditioneel middelpunt van de dorpskern van Acht.
Het geheel is van cultuurhistorisch belang.
De kerk is als werk van Hezemans van architectuurhistorisch belang.

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)
Adres: IJsselstraat 4
Naam: St Antonius Abt
Oorspronkelijke functie: RK Kerk
Hoofdfunctie: Religieuze gebouwen
Type: Kerk en kerkonderdeel
Architect: Hezemans, L.C.
Bouwperiode: ca. 1885
Bouwstijl: Neogotiek
Gevels en materialen: Baksteen.
Vensters en deuren: Spitsboogvensters.
Dak en bedekking: Zadeldak, lei in maasdekking, dakruiter. Torenspits achtzijdig ingesnoerd op
vierkante bouw.
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Gemeentelijk monument
Motivering:
Architectuurhistorisch belang.
Bijzonderheden
Uitbreiding 1928: architect H. van Doremalen, uitbreiding 1951: architect
C.G. Geenen
Beschrijving
Eenbeukige basiliek later uitgebreid met zijbeuken. Toren met gelede steunberen, spaarvelden met
rondboogfriezen en zijkapel.

Adres: IJsselstraat 4
Oorspronkelijke functie: Beeld
Hoofdfunctie: Voorwerpen op pleinen ed.
Type: Gedenkteken
Bouwperiode: ca. 1935

Motivering
Cultuurhistorisch belang.
Bijzonderheden:
Natuurstenen. Heilig Hartbeeld met inscriptie op sokkel: ”Zie daar het hart dat de menschen zoozeer
bemind heeft”. Ontwerper vermoedelijk J. Custers.
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