
 Vraag Synagoge Hervormde kerk H. Lambertuskerk Moskee 
1 Waardoor valt het 

gebouw op? 
De gepleisterde buiten-muren 
en de ramen 

De mooie ingang van de kerk en 
de dakruiter 

De afmetingen van het gebouw en 
de toren  

Modern gebouw in 2 bouwlagen 
met steen en glas 

2 Staat het gebouw 
midden in het dorp / 
de stad? 

Midden in het dorp Midden in het dorp Midden in het dorp Nabij de rivier de Aa, in een 
woonwijk 

3 Bij welk geloof denk 
je dat het gebouw 
hoort? 

Is aan de buitenkant van het 
gebouw niet te zien  

Is aan de buitenkant van het 
gebouw niet te zien 

Rooms Katholiek, vanwege de hoge 
toren en de beelden 

Is aan de buitenkant van het 
gebouw niet gauw te zien / Islam, 
door de minaret en koepel 

4a Schrijf op welke 
cijfers, letters of 
symbolen je ziet 

Een gedenksteen met een 
Davidster erop (op de 
rechterzijgevel) 

Op de dakruiter is een engel 
geplaatst en het huisnummer 53 

Hoge toren en beelden Geen 

4b Welke betekenis 
hebben deze 
symbolen? 

De Davidster is het teken van 
de Joodse gemeenschap 

De engel geeft de windrichting 
aan. De kerk wordt ook wel de 
kerk van de engel genoemd 

De hoge toren is een baken in het 
landschap; een teken van rijkdom 
en de gedachte dat men boven in 
de toren dichterbij de hemel is  

Minaret : Eenheid van God 
Maan : Bepaalt de islamitische 
kalender en maanden 

4c Schrijf de naam van 
het gebouw op 

Restaurant ‘Brownies en 
Downies’  

‘Protestantse samen op weg 
Gemeente’ 

H. Lambertuskerk Selimiye Moskee 

5a Wat valt je op? Een gewone deur. Vroeger was 
dit een ‘schijndeur’ 

Een dubbele deur met omlijsting Twee dubbele deuren Glazen dubbele deuren 

5b Staat er een 
opschrift bij of boven 
de deur? 

Een gedenksteen boven de 
‘schijndeur’ met opschrift in 
het Hebreeuws en het 
bouwjaar in Joodse jaartelling 

Rechts naast de deur de naam 
van de kerk 

Geen opschrift  Geen opschrift 

5c Hoeveel deuren 
heeft het gebouw 
aan de buitenkant? 

3 buitendeuren 2 buitendeuren 6 buitendeuren 2 buitendeuren  

6 Bouwjaar: 1865-1866 1820-1822 1857-1863 2018 

7a Zie je 
beschadigingen? 

Neen Ja Ja Nee 

7b Is het gebouw 
gerestaureerd? 

Ja Ja  Ja Nee 

8 Wat is het eerste wat 
je ziet of wat je 
opvalt als je 
binnenkomt? 

De nieuwe inrichting met tafels 
en stoelen 

De Kansel (preekstoel) De hoogte van de kerk en de vele 
beelden 

De oriëntering van de inrichting 
naar de Kaaba (in de stad Mekka) 



 

9a Welke plattegrond 
past bij dit gebouw? 

Afbeelding 4 Afbeelding 2 Afbeelding 1 - 

9b Zie je verschillen? - - - - 

10a Wat is de 
belangrijkste plek in 
het gebouw? 

n.v.t. De Kansel Het altaar Mihrab (gebedsnis voor de imam, 
de voorganger in de moskee) en de 
Minbar (hier wordt op de Vrijdag 
middagen en de twee feestdagen 
gepreekt) 

10c Waar kijken de 
mensen naar als ze 
zitten of knielen? 

n.v.t. De Kansel Het altaar Richting de Kaaba 

10d Waar zitten de 
mannen en de 
vrouwen?  

n.v.t. Door elkaar  Door elkaar (was vroeger 
gescheiden) 

Gescheiden, mannen en vrouwen 
zitten apart 

11a Hoe kun je de geur 
van het gebouw 
omschrijven? 

Koffie / eten Kaarsengeur Kaarsengeur / wierook Geurloos 

11b Hoe voelt de 
temperatuur aan? 

Warm Koud Koud Comfortabel door het 
automatische klimaat 
beheersysteem 

11c Wat valt je op aan de 
kleuren die je ziet? 

Lichte kleuren Maar een paar kleuren Heel veel verschillende kleuren Mooie warme kleuren en een 
blauwe tapijt  

11d Wat valt je op aan de 
vloer? 

Natuursteen Natuursteen Natuursteen Tapijt is heerlijk zacht 

11e Wat valt je op aan 
het plafond? 

Hout Wit stucwerk Metselwerk (kleine IJsselsteentjes) 
met verschillende kleuren 

Grote lichtkoepel met kroonluchter 
uit Turkije  

11f Hoe wordt de ruimte 
verlicht? 

Lampen Lampen Lampen Licht dat binnenvalt door de glazen 
koepel en door de kroonluchter 

11g Aan welke 
afbeeldingen of 
symbolen aan de 
muur zie je in welk 
gebouw je bent? 

n.v.t. Borden waarop de psalmen staan 
aangegeven die gezongen 
worden 

De vele beelden, de 
kruiswegstaties etc. 

Foto’s van de bedevaartsteden 
Mekka en Medina, 
kalligrafieafbeeldingen, de 
gebedstijden 



 

WELKE VOORWERPEN EN MEUBELSTUKKEN UIT HET LOGBOEK (gewoonten en gebruiksvoorwerpen) VIND JE IN DIT GEBOUW TERUG? (opdracht 5, blz. 9) 

12a Schrijf ze hier op - Ark 
- Thora 

- Bijbel 
- Kansel 

- Altaar 
- Doopvont 
- Heiligenbeeld 
- Kruisweg 
- Wijwaterbakje 

- Koran  
- Mihrab 
- Minbar 

Opdracht 12b t/m 15 naar eigen inzicht. 

 


