
Naam leerling:

Groep:

Datum:

Naam monument: 

Meer monumenten tijdens Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag, 
elk jaar in het tweede weekend van 
september, kun je nog meer bijzondere 
monumenten bezoeken! Je leest er alles 
over op www.openmonumentendag.nl.
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Je bent nu in een kerk. 
Kijk goed rond. En lees 
mijn dagboekfragmenten 
van vroeger. Probeer je 
voor te stellen hoe het 
hier toen was. 

 18.15 uur: Het zit er op voor vandaag. Morgen heb ik  
een lange dag met drie diensten. Ik ben blij dat ik in  
deze kerk mag werken om mijn leven in dienst van God  
te stellen. Ik ben benieuwd of de mensen over 100 jaar  
nog weten hoe mijn leven in de kerk er nu uitziet.  
Ik moet er niet aan denken dat mijn kerk dan misschien 
niet meer bestaat… 

? ?  Kun je ontdekken hoe oud de kerk is waar je nu bent? 

? ?  Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af. 

 Lees hierboven eerst goed wat de kenmerken van een 
monument zijn. 

Ik ben het er wel / niet mee eens dat de kerk een monument is 
omdat…

 Maak een foto van het deel van de kerk dat je het meest 
bijzonder vindt.

? ?   Schrijf vier steekwoorden op die je vindt passen bij deze kerk. 
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  Probeer bij elk steekwoord een passende foto te maken.

Geachte kerk bezoeker, 
ken je me nog? 
Mijn naam 
is Pastoor 
Paulusma. 

>Katholieke Kerk 
Monumentenkijker

De kerk is een monument

De katholieke kerk is een monument. Monumenten 
bestaan in allerlei soorten en maten. Ze zijn altijd 
bijzonder én oud (minstens 50 jaar). Ze zijn bijzonder 

vanwege hun belangrijke rol in de geschiedenis van een land, 
stad of dorp. Er zit dus een historisch verhaal of herinnering 
aan vast. Monumenten worden officieel door de overheid 
beschermd. Dat betekent dat het gebouw niet zomaar 
veranderd of zelfs gesloopt mag worden. 



 08.00 uur: Gisteren kwam er een grote gift binnen. 
Met dit geld kunnen we eindelijk de ontvangstruimte 
 fatsoenlijk afbouwen. 

? ?  Bekijk eerst de buitenkant van de kerk. Bekijk de deur, de ramen, 
het metselwerk, de toren van de kerk. Schrijf op wat je opvalt. 
Tip: Let op de bakstenen. Hebben alle bakstenen dezelfde kleur 
en vorm? Hoe kan dat, denk je? 

? ?  Hoe hoog is de kerk denk je? 

 09.00 uur: Gisteravond was ik bij mijn collega van de  
protestantse kerk op bezoek. We hebben uitgebreid 
gesproken over de belangrijkste verschillen tussen onze 
kerken. Een belangrijk verschil is dat katholieken hun 
 kerken mooi versieren met schilderijen en beelden van 
heiligen.Protestantenvindendatdatteveelafleidt 
van het ware geloof. 

? ?   Zijn er in de kerk waar je nu bent schilderijen of beelden? Weet 
je wat ze voorstellen? Omschrijf het mooiste beeld of schilderij. 
Waarom vind je dit zo mooi? 

 

 

 11.00 uur: De dienst vandaag zit er op. De kerk zat 
helemaal vol. Dat doet me goed. Zoals altijd stond ik  
met mijn rug naar de gelovigen toe. Toch zag ik uit mijn 
ooghoeken, hoe de jongste van Nieuwenburg zijn oog niet 
af kon houden van het schilderij boven het altaar. Ik kan 
het die jongen ook niet kwalijk nemen. Het valt natuurlijk 
niet mee om tweeënhalf uur te luisteren naar een pastoor 
die Latijn spreekt. 

? ?   En jij? Probeer de stoelen of banken in de kerk eens uit. Zitten ze 
lekker? Zou je het hier een paar uur op vol kunnen houden?

 14.00 uur: Ik kom net terug van huisbezoek bij familie  
Pietersen. Het was een trieste aangelegenheid. Moeder  
is veel te jong overleden. Gelukkig heb ik ze wat troost 
 kunnen bieden door samen te bidden. 

 15.00 uur: Ik heb net een afspraak gemaakt met de 
schoonmaker van de grafzerken. Ze moeten nodig schoon 
worden gemaakt. 

? ?   Zijn in deze kerk mensen begraven? Boven of onder de grond? 

 Wat kun je ontdekken over de mensen die hier begraven zijn?

 16.15 uur: Ik heb de muziek uitgekozen voor de ochtend-
dienst van morgen. Ik heb mezelf begeleid op het orgel. 
Het klonk prachtig. Ik vind het altijd heerlijk om alleen  
in de kerk te zijn. Ik word er rustig van.

? ?   En jij? Hoe voel jij je in deze kerk? Zet een kruisje. 
 rustig   zenuwachtig  verveeld  droevig  vrolijk 

 anders, namelijk… 

 Probeer ook een foto te maken die de sfeer in de kerk laat 
zien.

? ?   Is er een orgel in de kerk? Waar staat het?   

 Hoe ziet het eruit? Is het groot? 

 16.30 uur: De klokkenmaker kwam langs. Ik ben niet 
tevreden over het geluid van de luiklok. De mensen moeten 
natuurlijk wel goed kunnen horen dat de dienst begint. 
Over een half uur begint de Vespers. Dit is het avondgebed 
waarbij we veel zingen.

? ?   Kun je iets vinden over de klokken in de kerk? Hoeveel klokken zijn er? 

 
 Welke functies hebben de klokken? Hoe zwaar denk je dat de 

klokken zijn?


