Buren
PERSBERICHT
Overdracht Sint-Lambertuskerk aan SOGK

Stichting Oude Gelderse Kerken neemt de kerk in Buren over
Op vrijdag 12 december 2014 wordt de Sint-Lambertuskerk van Buren overgedragen aan de
Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). In de kerk behorend tot de Hervormde Gemeente
Buren zullen kerkdiensten blijven plaatsvinden. Daarnaast krijgt de kerk een eigen
plaatselijke commissie (PC) die aan het werk gaat om andere activiteiten te ontwikkelen
waarmee de reguliere lopende kosten gedekt kunnen worden.
De SOGK zal zorgdragen voor het duurzaam beheer en behoud van de kerk.
Tijdens een speciale bijeenkomst in de kerk zal de kerk overgedragen worden.
Aanvang 10.30 uur (inloop van af 10.00 uur), na de officiële handeling is er een receptie.

Sint-Lambertuskerk in Buren
De Sint-Lambertuskerk is de protestantse kerk te Buren gelegen aan de Markt in het
midden van het stadje.
De kerk werd in 1367 gesticht als een kapel en in 1395 als parochiekerk genoemd naar de
heilige Lambertus. De Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim gaf in dat jaar
toestemming aan de gelovigen te Buren een zelfstandige parochie te vormen in de
Lambertuskerk.
De Sint-Lambertuskerk is in oorsprong eenbeukige kapel uit het
derde kwart van de 14e eeuw, in 1395 tot parochiekerk verheven
en waarschijnlijk in het eerste kwart van de 15e eeuw met
zijbeuken uitgebreid, waarna omstreeks of na het midden van de
15e eeuw het hoofdkoor verrees. Noordbeuk, aanvankelijk met
noorderzijkoor, dat in 1733 werd afgebroken, gebouwd in de 16e
eeuw. Koor, middenschip en noorderzijbeuk dragen houten
tongewelven; over de zuidbeuk een kwarttongewelf. De
inventaris van de kerk omvat o.a.: een preekstoel uit de eerste
helft van de 17e eeuw met een koperen lezenaar uit ongeveer
dezelfde tijd, vier koperen kaarsenkronen uit de 17e eeuw, een
houten tekstbord in geschilderde omlijsting uit het tweede kwart
van de 17e eeuw en een aantal 16e en 17e eeuwse grafzerken.
Het Bätz orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1852 gemaakt
door C.G.F. Witte is in 1980 gerestaureerd door S.F. Blank.
De toren bestaat uit een kort na 1395 gebouwd, vierkant benedendeel van baksteen,
verlevendigd door eenvoudige spaarvelden, waartegen in de 16e eeuw een veelhoekige
traptoren aan de westzijde verrees. Bovenbouw (in renaissancestijl) van drie achtkanten
waarvan het onderste, waarschijnlijk van Pasqualini, omstreeks 1540, Toskaanse halfzuiltjes en
geprofileerde natuurstenen galmgaten met rondbogen op imposten heeft.

Het tweede en derde achtkant, onderscheidenlijk van baksteen en hout, waartussen een
koepeldak, zijn ontworpen door Pieter Post en voltooid in 1665.
Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van J., F. en T. Simon, 1615, diameter
109 cm. en een moderne klok. In de koepel klok van H. de Borch, 1520, diameter 66,9 cm.
Mechanisch torenuurwerk J. H. Addicks en Zn., Amsterdam, is in 1995 buiten gebruik gesteld.
De kerk is in de periode 1973 tot 1980 gerestaureerd. De
kerktoren werd in 1990 gerestaureerd.
Willem van Oranje trouwde op 8 juli 1551 zijn eerste
vrouw Anna van Buren in deze kerk, toen nog in de
rooms-katholieke ritus.
Het derde kind van Willem van Oranje Maria van Buren is
in 1616 (gereformeerd) begraven in de tombe onder het
koor. Zij is de stichter van het weeshuis te Buren.
De kerk en toren zijn in 1971 aangewezen als rijksmonument ( de kerk. nr 11329).
De Stichting Oude Gelderse Kerken
De SOGK viert dit jaar haar 40 jarig bestaan en zet zich actief in voor het behoud van het
religieus erfgoed in de provincie Gelderland. Om belangstelling voor monumentale kerken te
wekken en om kerkgebouwen in stand te kunnen houden stimuleert de SOGK het
meervoudig gebruik van religieuze gebouwen. Zij doet dit onder meer door het uitgeven van
een kwartaalblad (Venster), het stimuleren van belangstelling voor (religieus) erfgoed,
beschikbaar stellen van educatief materiaal, lesbrieven voor basisonderwijs.
De SOGK is een neutrale stichting en biedt kerkbesturen de helpende hand bij restauratie en
onderhoud. Ook denkt de SOGK met kerkbesturen mee over oplossingen als het gaat om
dreigend verval van het kerkgebouw door gebrek aan financiën. Een goede en passende
herbestemming van een kerk is van cruciaal belang voor een duurzame instandhouding van
religieus erfgoed. In bijzondere gevallen kan SOGK kerken in eigendom overnemen als
daarmee een bijzonder monumentaal gebouw behouden kan worden voor de toekomst.
Na overname van de kerk in Buren heeft SOGK 19 rijksmonumenten in eigendom,
waaronder 12 kerkgebouwen, 1 synagoge en 6 torens.
Het werk van de SOGK wordt onder andere mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland,
de vele trouwe donateurs en hen die de stichting een warm hart toedragen.
Nadere informatie
SOGK, Nico Peek, algemeen secretaris, (06) 48532664 of (026) 3552555;
nicopeek@gmail.com; www.oudegeldersekerken.nl
Hervormde Gemeente Buren
Frank de Haan, voorzitter Kerkrentmeesters, 06-21509383 / f.haan32@upcmail.nl
Pers / Noot voor redacties
Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om bij de officiële overdracht van
de kerk aanwezig te zijn. Die vindt plaats op 12 december 2014 om 10.30 uur in de SintLambertuskerk, Markt 4, 4116 BE, Buren. Inloop vanaf 10.00 uur.
zegel Buren: Canet Tuba et Resugent; Sig. Ecclesiae Burensis
De trompet zal klinken en zij zullen herrijzen; zegel van de Hervormde Gemeente Buren

