Baarle-Hertog, Kerkplein 1

Chaam, Dorpsstraat 48

Breda-Ginneken, Ginnekenweg 333

Sint-Remigiuskerk (RK)

Antonius Abtkerk (RK)

Sint Laurentiuskerk (RK)

Open Kerk: 14, 21, 28 juli / 4, 11, 18 aug (13.30-16.30u)

Open Kerk: 14, 21, 28 juli / 4, 11, 18 aug (13.30-16.30u)

Open Kerk: 14, 21, 28 juli / 4, 11, 18 aug (13.30-16.30u)

Ook wel de Belse kerk genoemd, omdat deze op een
Belgische enclave staat. De toren heeft een karakteristieke uivormige bol. De bouwstijl is een voorbeeld van
de Kempense gotiek, uit de 16e eeuw. Verwoest door de
Duitsers in 1944, maar in 1950 weer opgebouwd. SintRemigius was een bisschop uit Reims uit de 5e/6e eeuw.
Opmerkelijk zijn de 19 gebrandschilderde ramen uit de
jaren ’60 van een Antwerpse kunstenaar.

Een neogotische kerk uit 1926, gewijd aan de Heilige
Antonius die bekendstaat als de vader van het
kloosterleven. De oorspronkelijke toren is in 1944
verwoest en in 1948 weer opgebouwd als een torenspits
met ui. Bezienswaardig zijn o.a. de gebrandschilderde
ramen van Charles Eijck.

Een kruiskerk in neogotische stijl, in 1901 ontworpen
door de architecten Cuypers en Stuyt. Bijzonder door
zijn ruimte en lichtinval. Aandacht verdienen o.a. de
glas-in-loodramen, met daaronder de beeldengroep van
de twaalf apostelen, het rijk beschilderde plafond van de
vieringtoren, en de taferelen uit het leven van
Laurentius op het nieuwe hoofdaltaar uit 1966.

Baarle-Nassau, Nieuwstraat 14

Chaam, Dorpsstraat 1

Breda-Ginneken, Duivelsbruglaan 1

Onze Lieve Vrouw van Bijstand en Sint
Salvatorkapel (RK)

Ledevaertkerk (prot.)

Protestantse Laurentiuskerk (prot.)

Open Kerk: 7, 14, 21, 28 juli/4, 11, 18 aug. (13.30-16.30u)

Open Kerk: 17, 24, 31 juli / 7, 14, 21 aug. (13.30-16.30u)

Van de oorspronkelijke kerk uit de 15e eeuw staan alleen
het koor en het transept nog overeind. De toren en het
middenschip zijn in de oorlog zwaar beschadigd en niet
meer opgebouwd. Na de Reformatie werd de kerk,
oorspronkelijk gewijd aan de Heilige Antonius en
gebouwd op de plek van een oudere kapel, door de
protestanten overgenomen.

Het kerkgebouw is in het jaar 1316 als parochiekerk in
gebruik genomen, gewijd aan de Heilige Laurentius.
Aanvankelijk was de kerk driebeukig, maar het schip
werd in de 80-jarige oorlog opgeblazen. Door
geldgebrek beperkte de herbouw zich tot één lage
middenbeuk van het schip. In 1648 overgegaan naar de
hervormden.

Open Kerk: 14, 21, 28 juli / 4, 11, 18 aug (13.30-16.30u)

Koor en transept uit 1932 in expressionistische stijl. Het
driebeukig schip en de toren werden in 1958 hersteld in
traditionalistische stijl, na flinke oorlogsschade.
Op ca 2 km van de kerk ligt de St. Salvatorkapel van
Nijhoven, met een bidtuin met o.a. een Lourdesgrot.

Ulvenhout, Dorpsstraat 42

Sint-Laurentiuskerk (RK)
Open Kerk: 14, 21, 28 juli / 4, 11, 18 aug (13.30-16.30u)

Een neogotische kruiskerk uit 1904 ter vervanging van
de schuurkerk uit 1792. Zevenhoekig koor, met een
orgel uit 1808. Neem eventueel een verrekijker mee,
om de kleurrijke ramen met Bijbelse verhalen goed te
kunnen bekijken. In de pastorie ernaast is een
lunchroom gevestigd met een terras waar ooit de
schuurkerk stond.

Molenschot, Kapelstraat 1 en 2

Heilige Annakerk en Annakapel (RK)
Open Kerk: 14, 21, 28 juli / 4, 11, 18 aug (13.30-16.30u)

De Annakerk is in 1887 gebouwd in neogotische stijl. Op
last van de Duitsers is de toren in de oorlog met 9 m
ingekort. In 1953 door toevoeging van zijbeuken
omgevormd tot een pseudo basiliek. Tegenover de kerk
ligt de Annakapel uit de 16e eeuw, bekend van de
pelgrimages. Jonge mensen komen er bidden om een
man of vrouw te vinden. Zoals de spreuk zegt: “Naar
Molenschot gaat ieder Anneke om een manneke en ieder
manneke om een Anneke.”

De kerken uit de regio
heten u gastvrij welkom
voor bezichtiging, stilte of een
gesprek tijdens het

Rondje Open Kerk

Bavel, Brigidastraat 1

Heilige Maria Hemelvaartkerk (RK)
Open Kerk: 14, 21, 28 juli / 4, 11, 18 aug (13.30-16.30u)

De kerk is in 1886 in neogotische stijl gebouwd ter
vervanging van de middeleeuwse Brigidakerk.
Brigida was een belangrijke Ierse heilige, die het vee
beschermde. Nog dagelijks klinkt uit de toren de
oudste luidklok van de Baronie: Brigida uit 1463.
Op het kerkhof liggen nog enkele grafstenen van
rond 1600.
Met dank aan Kerkfotografie.nl

Van harte welkom
op de woensdagen*
van 7 juli t/m 21 augustus 2021
van 13.30-16.30 uur
(*en een enkele kerk op zaterdag,
zie de openingstijden per kerk)

