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Oecumenisch Patriarchaat 
Orthodox Aartsbisdom van België 

Exarchaat van Nederland en Luxemburg 
 
 

STEUN EEN NOBEL PROJECT 
een unieke kans! 

 
 

EEN ORTHODOXE KERK VOOR AMSTERDAM 
 

Het Orthodox Aartsbisdom van Belgium en Exarchaat van Nederland en Luxemburg 
(Oecumenisch Patriarchaat) heeft de unieke kans om een kerkgebouw aan te kopen 
voor zijn orthodoxe parochie van de Heilige Katherina in Amsterdam (Nederland) en 
heeft nood aan uw hulp en steun. 
 
 
IN DE VOETSPOREN VAN DE GRIEKSE KOOPLIEDEN V/D 18e EEUW 
 

De eerste Grieken die naar Nederland kwamen waren geestelijken die in de 17e eeuw 
studeerden aan de Universiteit van Leiden. Tijdens de 18e eeuw vestigden Griekse 
handelaars zich in Amsterdam. Ze waren afkomstig van Smyrna (Klein-Azië) en stichtten 
hier en in andere West-Europese steden handelshuizen voor de aankoop van Europese 
producten en om er hun Oosterse koopwaren van de hand te doen. De Griekse kolonie 
in Amsterdam bestond in die tijd niet alleen uit kooplieden van Smyrna, maar ook uit 
Grieken van Chios en Thessaloniki. Hun gemeenschap groeide en zei vroegen in 1752 
aan het Oecumenisch Patriarchaat de zegen om een orthodoxe kerk in een huis in de 
Koningsstraat te mogen oprichten. 
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Hun kapel was toegewijd aan de Heilige Katherina. In 1763 is de kerk ondergebracht in 
een gebouw gelegen aan de Oudezijds Voorburgwal, dat kon aangekocht worden 
dankzij het nalatenschap van een Griekse handelaar die gewerkt had voor de Verenigde 
Oostindische Compagnie. Een eeuw later bleven er niet veel Grieken meer over in de 
Nederlandse hoofdstad, zodat in 1866 de kerk definitief gesloten werd.  
 

 
 

Kerkgebouw te koop 
in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland 
 
 
 

 
 
 

OBJECT 
 

Het object is een voormalige Rooms-katholieke kerk in de bredere agglomeratie van 
Amsterdam (Noordelijk deel van de stad). Dit modern kerkgebouw werd ingewijd in 
1952 en werd gebouwd in een sobere stijl: een basiliek naar het voorbeeld van vroege 
christelijke kerken in Italië. Er wordt vooral gebruik gemaakt van beton, baksteen en hout. 
Het gebouw is in goede staat. 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.  

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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Bouwaard van het pand 
 
Kerk - het kerkgebouw heeft een gemeentelijke monumentale status. 
Bouwaard: traditioneel 
Gebouwd als: kerk 
Bouwjaar/periode: 1951 
Fundering: paalfundatie verondersteld  
Kelders: kelders aanwezig 
 
Constructie 
Gevels: traditioneel gemetseld 
Vloerconstructie: grotendeels betonvloeren, deels houten vloer 
Dak: het dak bestaat grotendeels uit dakpannen en plaatselijk uit bitumen / leisteen. De 
laatste zijn samen met de goten, het hemelwaterafvoer en loodaansluitingen integraal 
vervangen in verband met verwering en beschadigingen in 2013. 
Thermische isolatie: geen 
 
Interieur 
Het interieur is sober en heeft nog enkele religieuze kenmerken zoals het orgel en het 
altaar. 
 
 
Building status:  available 
Perceel:   ca 900m2 
Vraagprijs:   bieden vanaf € 380.000.  
 
 

 
Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg  
Charbolaan 71 
1030 Brussel, België 
Phone: +32.2/736.52.78 
E-mail: info@orthodoxia.be 
Website: www.orthodoxia.be 
 

 

Gelieve dit project te willen steunen met uw substantiële bijdrage 
door storting op de bankrekening  van het Orthodox Aartsbisdom 
van België / Exarchaat van Nederland (Oecumenisch Patriarchaat): 
 

Stichting: Stichting Orthodox Exarchaat van Nederland  
Inschrijving Kamer van Koophandel: KvK - 64796787)  
 

IBAN: BE54 3754 2561 8497       BIC: BBRUBEBB 
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MEER BEELDEN: 
 
 

 
 

 
 

 

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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Plattegronden en Doorsnede 
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