
Pastorie te Dinther 
 

Tweelaags pastoriegebouw onder een schilddak met plat bovendak, gebouwd ca. 1890 met een 
aanbouw rechts van ca. 1950. De schilddaken zijn gedekt met opnieuw verbeterde Hollandse 
pannen. De zinken goten liggen in houten bakken (bakgoten). De noordgevel is op maaiveldhoogte 
voorzien van een smeerzoom. 

 

Noordgevel: In het midden van deze gevel zit een voordeurkozijn met een omlijsting van 
natuursteen. Het voordeurkozijn heeft een bovenlicht met glas-in-lood en een fraai bewerkte dichte 
hardhouten voordeur. Links en rechts van het voordeurkozijn twee zesruits schuifraamkozijnen met 
glas-in-lood bovendelen en natuurstenen waterdorpel. Boven deze kozijnen hanenkammen als 
rollaag. Op verdiepinghoogte zitten vijf zesruits schuifraamkozijnen met natuurstenen waterdorpel. 
Direct onder de gootlijst van deze gevel een gepleisterde lijst. In het dakvlak boven deze gevel zijn 
twee dakkapellen aangebracht met naar binnen draaiende ramen. De zijwanden en dakjes zijn 
bekleed met leien in natuursteen. In de noordgevel van de aanbouw rechts, op de begane grond is 
een zesruits schuifraamkozijn aanwezig en op verdiepinghoogte een vierruits dubbel naar binnen 
draaiend raamkozijn. 

 

Oostgevel: Aan deze gevel is een kleine aanbouw als berging aangebouwd. Op verdiepinghoogte één 
zesruits schuifraamkozijn. Westgevel: In deze gevel van de hoofdbouw twee kleine raamkozijntjes 
(één op de begane grond en één op verdiepinghoogte). In het dakvlak boven deze gevel staat een 
dakkapel (dubbel van maat als bij de noordgevel) met twee vierruits ramen. De zijwangen en dakjes 
zijn bekleed met leien in natuursteen. In de westgevel van de aanbouw zit een toegangsdeurkozijn 
met een fraai bewerkte dichte hardhouten voordeur. Rechts naast de toegangsdeur vier kleine 
raamkozijntjes. Op verdiepinghoogte zitten twee raamkozijnen met dubbele naar binnen draaiende 
ramen. Geheel rechts, boven het dak uitstekend, een forse schoorsteen. 

 

Zuidgevel: In het midden van deze gevel een achterdeurkozijn met glas-in-lood bovenlicht en 
dubbele glasdeur. Links en rechts van het achterdeurkozijn twee zesruits schuifraamkozijnen met 
glas-in-lood bovendelen en natuurstenen waterdorpel. Boven deze kozijnen hanenkammen als 
rollaag. Op verdiepinghoogte zijn vijf zesruits schuifraamkozijnen met natuurstenen waterdorpel 
aanwezig. In het dakvlak boven deze gevel twee dakkapellen met naar binnen draaiende ramen. De 
zijwangen en dakjes zijn bekleed met leien in natuursteen. In de zuidgevel van de rechter aanbouw 
op de begane grond zit een zesruits schuifraamkozijn en een toegangsdeurkozijn.  
Op verdiepinghoogte bevindt zich een vierruits dubbel naar binnen draaiend raamkozijn. In de 
zuidgevel van de linker aanbouw zijn twee fraaie gebrandschilderde glas-in-lood spitsboograampjes 
aanwezig. 

 

Deze pastorie met aangebouwde delen is een harmonisch geheel met de kerk en het tussenliggende 
parochiehuis en heeft een eigen uitstraling binnen de kern van Dinther. Het pand is cultuurhistorisch 
zeer waardevol. 


