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De neoclassicistische parochiekerk De Duif is in 1857 
ontworpen door architect Th. Molkenboer (1796 - 
1863). Het gebouw kent een octogonale viering en een 
voorgevel van zandsteen, geïnspireerd op de vroege 
Romeinse barokfacades met dubbele pilasterstelling. 
De kerk heeft een uitmuntende akoestiek en een bij-
zonder muzikaal verleden. Gaanderijen omsluiten een 
bijzonder innemende, vriendelijke ruimte, met een fraai 
bewerkte preekstoel uit Antwerpen, 1860, uit het atelier 
van P.J. de Cuyper. 

Vanuit overwegingen van bouwveiligheid en gevaar 
voor de kerk is de top van de voorgevel in 1984 
voorzien van een stutconstructie. Eén van de zwaarte-
punten van de restauratie van het exterieur betrof de 
vervanging van het metselwerk achter de voorgevel van 
zandsteen. Hierdoor kon de stutconstructie verwijderd 
worden. Het zandsteen is gerestaureerd en de kapcon-
structie is verbeterd.

In het interieur zijn diverse uitingen van kerkelijke 
kunst met cultuurhistorisch belangrijke schilderingen uit 
diverse perioden blootgelegd en geconserveerd. Het 

altaar met overkoepeling op vier kolommen is geres-
taureerd, evenals het Smits orgel en het stucwerk. De 
kleurstelling van het interieur is, naar aanleiding van 
reconstructie en interpretatie van oorspronkelijke kleu-
ren, aangepast op toekomstig gebruik.

Bij de herbestemming ten behoeve van multi-functio-
neel gebruik, is het gebouw voorzien van een luchtver-
warmingssysteem met vloerplenum en luchtinjectie ter 
hoogte van de gaanderijen ter voorkoming van koudeval. 
Daarbij zijn enkele oorspronkelijke kerkvensters terug-
gebracht met oog op toekomstig meersoortig gebruik.  
Diverse installaties zijn in het casco ingebouwd, 
waarmeee bijvoorbeeld de brandpreventieve voor-
zieningen zijn geïntegreerd, en er zijn extra sani-
taire voorzieningen toegevoegd. De nieuwe voor-
zieningen zijn zorgvuldig ingepast op basis van 
akoestisch onderzoek en kunstig weggewerkt.  
 
De aangrenzende pastorie is gerenoveerd ten behoe-
ve van een kantoor- en woonfunctie. De kerk wordt 
gebruikt door een oecomenische basisgemeente en 
door diverse particuliere organsiaties.
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