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Op 25 augustus 1892 gaf de bisschop van Den Bosch goedkeuring aan het plan van 
architect Caspar Franssen voor de bouw van de nieuwe aan de heilige Anna gewijde 
kerk in Bergharen. De kerk verving de Waterstaatskerk uit 1830. Op 24 september 
1894 werd de St. Annakerk ingewijd. De gehele bouw kostte 39.125,87 gulden. 

De St. Anna is een indrukwekkende driebeukige neogotische kruisbasiliek. De kerk 
is gebouwd in rode baksteen en heeft mooi siermetselmerk. Rondom de grote 
vierkante vieringtoren staan het middenschip en priesterkoor, die even hoog zijn 
als het dwarspand; het transept. In de voorgevel van de kerk valt het uitgebreide 
siermetselwerk met spitsboogjes en nisjes op. Twee rijzige traptorentjes flankeren 
de voorgevel. In die voorgevel vier ronde nisjes met in natuursteen gebeeldhouwde 
symbolen van de vier evangelisten. Linksonder een leeuw, (= Marcus), daarboven 
een Engel, (= Mattheus), rechts daarvan een adelaar, (=Johannes) en daaronder 
een stier, (=Lucas).  

Bij mooi weer staat de toegangsdeur open en kun je, vanachter het hek, het 
prachtige interieur van de kerk bekijken. Deze geocache is geschikt voor kinderen. 
Je hoeft alleen goed te kijken en te tellen. 

a) Pastoor Wilhelmus Deenen zou de eerste steen gelegd hebben maar deze werd 
niet geplaatst. De steen werd in 1920 in de kelder van de pastorie gevonden en 
werd voor een zuurkoolsteen aangezien. Weer later, na de watersnood van 1926, 
zag men het inschrift en werd ontdekt dat dit de eerste steen voor de St. Anna 
was. Die werd in 1933 in één van de kolommen van de tuindreef ingemetseld. Begin 
jaren tachtig vorige eeuw werd de steen, nadat de tuindreef bij het kerkhof werd 
getrokken, pas naast de ingang ingemetseld, tegelijk met de aanleg van de trappen 
en een nieuwe toegang. Welk jaartal staat er op de eerste steen?  

b) Een spitsboog is een boog waarvan de vorm wordt bepaald door twee 
symmetrische cirkeldelen die elkaar in de top snijden. Deze boog werd in de Gotiek 
bij kerkbouw toegepast boven muuropeningen en in gevels voor vensters. Bij een 
spitsboog zijn er minder krachten op de dragende muur dan bij een rondboog. Een 
smalle verhoogde spitsboog heet een lancetboog.  
Hoeveel spitsboogjes zijn er gemetseld boven de ingang van de St. Annakerk?  

c) Hoeveel spitsboognisjes zie je in de topgevel?  

d) Hoeveel ronde torentjes heeft deze kerk?  

e) Hoeveel spitsboognisjes zitten er aan de voorkant van de toren?  

f) Hoeveel galmgaten zitten er in de voorkant van de toren? 

g) Hoeveel hoeken heeft de torenspits?  

h) Hoeveel vierhoekige torentjes zitten er op de toren? 



Zet nu alle antwoorden op een rij en doe de volgende berekeningen om de code 
van het slot te kraken:  

Eerste cijfer van het slot: Neem het antwoord van vraag b en deel dit door h. Trek 
hier het antwoord van vraag f vanaf. 

Tweede cijfer van het slot: Tel de antwoorden e en g bij elkaar op. Deel dit door 
het antwoord op vraag d. 

Derde cijfer van het slot: Stapeltel het antwoord van vraag a. Tel hier het 
antwoord van vraag c bij op. Deel dit door het antwoord op vraag f.  

 


