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HISTORIE:
In 1827 werd in Den Helder door tussenkomst en geldelijke steun van de herstel-Luthersen te
Amsterdam een Herstelde gemeente opgericht met een eigen predikant. De eerste Lutherse kerk
werd gebouwd in de Middenstraat in Oud-Den Helder. In 1851 kwam daarnaast het verzoek van een
aantal Evangelisch-Luthersen om in Den Helder ook een Evangelisch-Lutherse gemeente te stichten.
In 1852 werd hiervoor de Koninklijke goedkeuring ontvangen. Het kerkgebouw, dat bekend staat
onder de naam het "achtkante kerkje" aan de Westgracht kwam in 1855 gereed, met een subsidie van
de gemeente Den Helder van f. 4000,--. De kerk werd gebouwd door de aannemers de gebr. Janzen
voor het bedrag van f. 16.000,-- naar een gewijzigd plan van C.J. Bollée uit Petten, als bekroond
ontwerp naar aanleiding van een prijsvraag.
De inwijding vond plaats op 10 augustus 1856 door predikant ds. J. Stephanus. De kerk heeft echter
maar enkele jaren als kerkgebouw dienst gedaan. De financiële situatie van de Evangelisch-Luthersen
was zo zwak dat de gemeente op haar eigen verzoek in 1881 werd ontbonden. Sindsdien heeft het
gebouw diverse bestemmingen gekend.
Na een periode van verval is het kerkje rond het jaar 2000 gerestaureerd en verbouwd tot
appartementen. Bij vergunning van 17-9-2012 is de gevel en torentje opnieuw geschilderd en zijn
nieuwe Oegstgeesterpannen op het dak gelegd.

REDENGEVENDE OMSCHRIJVING:
Het pand is van algemeen cultuurhistorisch belang als onderdeel van de geschiedenis van de
Lutherse kerk in Den Helder. Daarnaast is het pand van architectuurhistorische belang vanwege de
bijzondere octogonale plattegrondvorm, die nauw is gerelateerd aan de liturgie waarbij de preek een
belangrijk onderdeel is; tevens zijn in dit verband de Oegstgeester dakpannen van belang vanwege de
zeldzaamheid van dit type pan. Vervolgens is het pand van stedenbouwkundige waarde vanwege de
markante ligging aan de Westgracht.

