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Οικουµενικόν Πατριαρχείον 
Ορθόδοξος Μητρόπολις Βελγίου 
Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεµβούργου 

 
 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΥΓΕΝΗ ΣΤΟΧΟ 
µια µοναδική ευκαιρία 

 

 

ΕΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
 

Η Ορθόδοξος Μητρόπολις Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεµβούργου 
(Οικουµενικόν Πατριαρχείον) έχει τη µοναδική ευκαιρία να αγοράσει ένα ναό για την 
ορθόδοξη ενορία Αγίας Αικατερίνης στο Άµστερνταµ (Κάτω Χώρες) και χρειάζεται την 
ενίσχυση και στήριξή σας. 
 
 

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΟΥ 18ΟΥ ΑΙΩΝΑ 
 

Οι πρώτοι Έλληνες που ήρθαν στις Κάτω Χώρες ήσαν κληρικοί που σπούδασαν τον 17ο 
αιώνα στο Πανεπιστήµιο του Leiden. Τον 18ο αιώνα Έλληνες έµποροι εγκαταστάθηκαν στο 
Άµστερνταµ. Μέτοικοι από τη Σµύρνη (Μικρά Ασία) ίδρυσαν στο Άµστερνταµ και σε άλλες 
δυτικοευρωπαϊκές πόλεις εµπορικά επιµελητήρια για την αγορά ευρωπαϊκών προϊόντων 
και την πώληση προϊόντων από την Ανατολή. Η Ελληνική οµογένεια στο Άµστερνταµ 
συγκροτείτο όχι µόνο από Σµυρναίους εµπόρους αλλά και από Έλληνες από Χίο και 
Θεσσαλονίκη. Καθώς η κοινότητα µεγάλωνε, ζήτησαν και έλαβαν άδεια το 1752 να 
ιδρύσουν ορθόδοξη εκκλησία σε µία κατοικία στην Koningsstraat.  
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Αργότερα, οι θρησκευτικές συγκεντρώσεις τους γίνονταν σε ένα υπερώο αφιερωµένο στην 
Αγία Αικατερίνη. Το 1763 η εκκλησία µετακόµισε σε ένα κτήριο στη διεύθυνση Oudezijds 
Voorburgwal, το οποίο αγοράσθηκε χάρις στο κληροδότηµα Έλληνα εµπόρου που 
εργαζόταν στην Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Έναν αιώνα αργότερα, ελάχιστοι 
Έλληνες υπήρχαν στην πρωτεύουσα και η εκκλησία, το 1866, έκλεισε.  
 

 
 

Πωλείται ναός 
στο Άµστερνταµ, πρωτεύουσα των Κάτω Χωρών 
 
 
 

 
 
 
 

ΤΟ ΚΤΙΣΜΑ 
 

Το κτίσµα είναι µια πρώην Ρωµαιοκαθολική εκκλησία κείµενη στα περίχωρα του 
Άµστερνταµ (βόρεια της πόλης). Το σύγχρονο αυτό εκκλησιαστικό κτήριο εγκαινιάστηκε το 
1952 είχε δε οικοδοµηθεί µε καλοµελετηµένο σχέδιο, ήτοι σε ρυθµό βασιλικής κατά το 
πρότυπο αρχαίων χριστιανικών ναών στην Ιταλία. Έγινε εκτενής χρήση µπετόν, πλίνθων 
και ξύλου. Το κτήριο είναι σε καλή κατάσταση. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο 
χώρος του ναού έχει µειωθεί µε την εγκατάσταση ενός χωρίσµατος µετά από τα πρώτα δύο 
ανοίγµατα (περίπου κάτω από το υπερώο του εκκλησιαστικού µουσικού οργάνου). Ο χώρος 
χρησιµοποιείται ως εκτενής αίθουσα συνεδριάσεων. 

Kenmerken 
Adres   Kometensingel 152 
   1033 BZ   Amsterdam 
Kadaster   Amsterdam AH AH 1703 (gedeeltelijk)  
Perceel    ca 1.150 m² 
Status   gemeentelijk monument 
Eigendom   woningcorporatie 
Erfdienstbaarheden  geen 
Indeling   Voetprint: ca. 900 m2 
   Bruto vloeroppervlakte: ca.  1012 m2 
   Bruto inhoud: ca. 6.645 m3 

Vraagprijs   Bieden vanaf € 380.000,- k.k. 
 
Contact 
Reliplan heeft opdracht tot verkoop van de eigenaar. Voor vragen of 
een bezichtiging kunt u contact opnemen met kantoor. 
 
Telefoon 020-636 58 89 
Email office@reliplan.nl 
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Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend 
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ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Ναός – το κτήριο του ναού έχει χαρακτήρα δηµοτικού µνηµείου. 
Τύπος κατασκευής: παραδοσιακό 
Κτισµένο ως: ναός 
Έτος/περίοδος κατασκευής: 1951 
Θεµέλια: υποστύλωση µε κίονες  
Κελάρια: υπόγεια 
 
Κατασκευή 
Προσόψεις: παραδοσιακοί πλίνθοι 
Κατασκευή δαπέδου: κυρίως από µπετόν, εν µέρει από ξύλο 
Στέγη: η οροφή αποτελείται σε µεγάλο βαθµό από κεραµίδια και µερικώς από πίσσα/ 
σχιστόλιθο. Μαζί µε τις υδρορροές και τα συναφή υπόστεγα αντικαταστάθηκε πλήρως 
λόγω καιρικών συνθηκών και ζηµιών το 2013 
Θερµοµόνωση: όχι 
 
Εσωτερικό του ναού 
Το εσωτερικό του ναού είναι απλό και έχει µερικά θρησκευτικά γνωρίσµατα, όπως το 
εκκλησιαστικό µουσικό όργανο και Αγία Τράπεζα. 
 
 
Κατάσταση κτιρίου: διαθέσιµο 
Επιφάνεια δαπέδου: περί τα 900 τ.µ. 
Ζητούµενη τιµή: αρχική προσφορά 380.000 €.  
 
 

 
Μητρόπολις Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεµβούργου  
Avenue Charbo 71 
1030 Brussels, Belgium 
Τηλέφωνο : +32.2/736.52.78 
E-mail : info@orthodoxia.be 
Δικτυακός τόπος : www.orthodoxia.be 
 

 

Σας παρακαλούµε να στηρίξτε αυτόν το ευγενή σκοπό µε οικονοµική 
συµπαράστασή σας µέσω τραπεζικού εµβάσµατος στο λογαριασµό της 
Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βελγίου / Εξαρχίας Κάτω Χωρών και 
Λουξεµβούργου (Οικουµενικόν Πατριαρχείον): 
 

Νοµικό πρόσωπο (ίδρυµα): Stichting Orthodox Exarchaat van Nederland  
Επίσηµος αριθµός καταχώρισης : KvK - 64796787) 
 

IBAN: BE54 3754 2561 8497 
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : 
 
 

 
 

 
 

 

TE KOOP – 
Sacramentskerk 
Kometensingel 152 
Amsterdam 
 
 
www.reliplan.nl 

Achtergrond 
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Wederopbouwkerk, die een eerdere noodkerk verving en in gebruik 
is genomen in 1952.  De architecten waren Evers en Sarlemijn. 
Vooral in de jaren vijftig en zestig werden vele bouwwerken 
gerealiseerd in de in katholieke kring gangbare behoudende stijl 
van de Bossche School. 
Een belangrijk kenmerk van de Bossche School is de sobere 
vormgeving van de gebouwen. Er wordt vooral gebruik gemaakt 
van beton, baksteen en hout.  
Dergelijke kerken zijn vaak driebeukige basilieken, gemodelleerd 
naar vroeg-christelijke kerken in Italië. 
 
Het gebouw is vrijwel gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en 
detaillering wat betreft in- en exterieur. 
Ongeveer eind jaren 1980 is de kerkruimte verkleind, door inbouw 
van een tussenwand voorbij de eerste twee traveeën (ongeveer 
onder de orgelgalerij). Hiermee is een uitgebreide ontmoetingshal 
gecreëerd.   
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Ευχαριστούµε. 
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Plattegronden en Doorsnede 
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