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Sint Lambertuskerk in Buren
Werkblad 7-8 in de kerk 

naam:

groep:

12. Teken de symbolen na die er op staan. 
Vind je die passen bij een grafkelder?
Ja/nee want

8. Zoek dit op. Herken je de beelden?
Ja/nee want 

Onder de beelden ligt een grote steen. Die 
kwam tevoorschijn tijdens werkzaamheden. De 

steen is ooit gebruikt als grafsteen, maar daar-
voor had die een andere functie.

Wat kan het geweest zijn?

Grafkelder
Het is moeilijk te geloven, maar ongeveer 50 jaar  
geleden zag het koor er zo uit.

9. Wat is hier nog steeds te zien?

10. De deur leidde naar de grafkelder.
Wie liggen hier begraven? 
Noem minstens twee namen.

11. De toegangsdeur naar de grafkelder is verplaatst.  
Zoek de deur op en geef de plek aan op de plattegrond. 

1. Kerk buiten
Bekijk de kerk aan de buitenkant.

a) Welk deel van de toren is van Pasqualini?
Geef dat aan op de foto.

b) Waar op de kerk zie je het wapen van Buren?

1

2

c) Loop om het koor en zoek deze ‘kraagsteen’.
Denk je dat die uit de middeleeuwen is? ja/nee

d) Wie zijn deze personen?

Lees het bord bij de ingang.
e) Voor wie is deze informatie bestemd?

 O toeristen    O pakketbezorgers
 O timmermannen   O belangstellenden
 O kerkgangers   O spelende kinderen

Op http://www.schoolbordportaal.nl/lespakket-oude-gelderse-kerken.html vindt u al het lesmateriaal digitaal.



Sint Lambertuskerk in Buren
Werkblad 7-8 in de kerk

Kerk binnen
Ga naar binnen.

2. Wat is je eerste indruk?

groot  /  klein
donker  /  licht

mooi  /  niet mooi
saai  /  boeiend

Bedenk nog twee woorden die goed bij deze kerk passen.

Plattegrond

3. In de plattegrond ontbreken de pilaren.
Teken de vrijstaande pilaren in de plattegrond.

4. Wat betekent de grijze lijn?

5. Voor welke godsdienst is de kerk ingericht? 

Katholiek/protestant want

6. Zoek de afbeeldingen op.
Zet de letter van de afbeelding op de juiste plaats in de plattegrond.

Welke dingen zijn uit de middeleeuwen?
Zet daar een letter M achter.

7. Zoek het bord met namen van predikanten.
Hoe heet de eerste? Welke jaartallen staan erbij?

Wie is er nu predikant?
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