
SPEURTOCHT door de Stephanuskerk in Borne  
In een katholieke kerk is vaak een heleboel te zien. Op muren, ramen, preekstoel en altaren 
staan tekens, afbeeldingen van bijbelverhalen en heiligen. In onze kerk zijn het vooral de 
ramen waarop veel te zien is. 
Op de tekening hieronder staan de ramen met afbeeldingen genummerd. De ramen van het 
middenschip staan niet op de tekening. Kijk naar de afbeelding op het raam en zet het 
nummer van het raam voor het bijpassend  woord, dat je onder de tekening vindt.  
 
 

 
 

 

…..Het paradijstafereel                 .....  zes apostelen  

…..Abraham offert Isaak               ..... Jezus aan het Kruis 

.... .de verrijzenis                          . .... het joodse paasmaal     

..... Hemelvaart                             ..... Maria van Lourdes 

..... Jonas en de walvis                 .....  zes apostelen 

..... Sint Jozef                                ..... Elias in de vuurwagen 

..... laatste avondmaal                   .....Geboorte in Bethlehem 
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EEN RONDWANDELING DOOR HET KERKGEBOUW 

Vul de vetgedrukte woorden op deze bladzijde in  

zangkoor.   gewelf.  rouwkapel.  doopvont.  middenpad.   pilaren.  biechtstoel. 
Als je achter in de kerk staat, kun je door het  

M _______________(1)  helemaal naar voren kijken. Kijk je naar boven dan zie je het 

plafond, dit noemen we G _______________, 

dat steunt op acht grote P. _______________(3)  Boven achter zie je een balkon waar 

vroeger de zangers stonden te zingen, dat noemen we het Z ______________(4). We lopen 

nu achter de boekentafel en kijken achter het hek, de ruimte noemen we  

R_________________(5), vroeger was dit de doopkapel, dat kun je nog zien aan de 

afbeeldingen  in  de  gebrandschilderde ramen. De grote houten kast met twee deuren heet 

de  B___________________(6) voor een persoonlijke schuldbelijdenis in het sacrament van 

de boete. Je loopt nu via het zijpad helemaal naar voren tot de eerste bank van de zijbeuk 

daar zie je het  D_________________(7) met een prachtige bronzen deksel. Iets verder in 

de hoek een Mariabeeld en boven aan de muur een heiligenbeeld van Gerardus Majella. Nu 

ga je twee treden op en komt bij een zijaltaar van de heilige familie: J............... M................. 

en J............... 
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Vul de vetgedrukte woorden op deze bladzijde in. 

Orgel.  Godslamp.  Lezenaar.   Stephanus. Mariakapel.  Kruiswegstaties.  Tabernakel.   
Bijbel.  
- Nu ga je links aan de pilaar hangt een gesmede lamp door met een klein rood pitje 

genoemd de G_______________. als een teken dat Jezus in de kerk woont in het 

Tabernakel. Je komt nu op het priesterkoor. Achter in het priesterkoor staat het oude 

hoofdaltaar met mooie afbeeldingen: bovenaan rechts de bruiloft van Cana en aan de linker-

kant de wonderbare broodvermenigvuldiging. Midden in het oude hoofdaltaar is achter het 

gordijn het T_______________,  waar de heilige hosties worden bewaard voor de communie 

naar de zieke mensen, die niet naar de kerk kunnen komen, en voor een volgende viering.  

Aan de andere kant naast het priesterkoor staat  voor de begeleiding van de zang het 

O___________ (14).  Vooraan op het priesterkoor staat 'n smeedijzeren lezenaar daar wordt 

voorgelezen uit de B______   en in het zangkoor staat een L_____________(15), waar de 

dirigent zijn boeken op legt. Achter het zangkoor zijn 2 beelden de een is de patroon van de 

kerk de heilige S______________   de andere is de heilige Barbara. Ga nu verder door het 

zijpad naar achter. Aan de muur zie je afbeeldingen van de lijdensweg van Jezus dit zijn 

K________________________. Binnen het smeedijzeren hek is de 

M_________________(17) met de oudste afbeelding uit het vroege christendom van Maria 

de moeder van Jezus. 

 
Er zijn verschillende activiteiten tijdens de mis - viering op zondag. 
Waarom doen de mensen het volgende ?: 
 
Knielen uit ________________________________ 
 
Luisteren naar _______________________________ 
 
Zitten om te  _________________________________ 
 
Staan bij het   _________________________________ 
 
Zingen om    _________________________________ 
 
Geld weggeven voor   ____________________________ 
 
Kruisteken maken voor en na het   _________________ 
 
Lezen in    __________________________________ 
 
Nadenken over __________________________________ 
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Naar voren lopen voor ___________________________ 
 
Kaars opsteken om   ____________________________ 
 
Bidden tot      _________________________________ 
 

MEDEWERKERS IN DE LITURGIEVIERINGEN 

Er zijn verschillende helpers die in de kerk meewerken tijdens de viering. Ieder heeft zijn 
eigen taak om met de priester, diaken of andere voorganger de viering goed te doen 
verlopen. 
 
Hij die de voorbereiding treft:   K ________________ 
 
Kinderen die de priester helpen:   M ________________ 
 
Jongeren, die de priester helpen:   A ________________ 
 
Iemand die voorleest uit de bijbel:   L ________________ 
 
Iemand die voorbeden en     A ________________ 
mededelingen doet: 
 
Die op het orgel speelt:    O ________________ 
 
Die het koor leidt:     D ________________ 
 
Mensen die in het koor zingen:   Z  ________________ 
 
Mensen die geld inzamelen:   C ________________ 
 
Wie neemt de plaats van Jezus in?  P. ________________ 
 
 
EXTERIEUR VAN DE STEPHANUSKERK 
 
1. Waarom kun je dit gebouw in  de verte al zien? 

    ____________________________  

2. Wie wordt voorgesteld door het beeld aan de voorgevel? 

    ____________________________  

3. Wat voor model heeft het hoge dak van de kerk? 

    ____________________________   

4. Je hebt verschillende bouwstijlen zoals Romaanse stijl, gotische stijl, barok, klassiek en 

    neogotiek. Architect Molenaar bouwde deze kerk in 1888 

    Welke bouwstijl heeft deze kerk? 

    ___________________________ 
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