22.00 uur. Ik ga slapen. Morgen geen dienst maar wel
veel huisbezoeken en ik heb een afspraak met de koster
over het onderhoud van de kerk. Ik ben benieuwd of de
mensen over 100 jaar nog weten hoe kerken er nu uit zien.
Ik moet er niet aan denken dat mijn kerk dan misschien
wel verdwenen is…

De protestantse kerk is een monument

Monumentenkijker

?

?

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…
 aak een foto van dat deel van de kerk dat je het meest
M
bijzonder vindt.

?

?

Schrijf vier steekwoorden op die je vindt passen bij deze kerk.
1

2
3

4
Probeer bij elk steekwoord een passende foto te maken.

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.

Kerk

Geachte kerkbezoekers,
kennen jullie mij nog?
Ik ben Dominee
Depreek. Jullie zijn in
een Protestantse kerk.

Protestantse kerk

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 deze kerk niet
zomaar veranderd of zelfs gesloopt mag worden.

>Protestantse

Naam leerling:
Groep:
Datum:
t:
Naam monumen

Hier komen gelovigen samen
om te zingen en te luisteren
naar Gods Woord. Kijk goed
rond. Ga op een kerkbank
zitten en lees dan mijn
dagboekfragmenten van
vroeger. Probeer je voor te
stellen hoe het hier toen was.

09.00 uur: Nog een half uur en dan klim ik op de preekstoel. Dat is altijd een plechtig moment. Ik begroet de
mensen namens God en dan bidden en zingen we samen.
Ah, ik hoor de klokken al luiden. De eerste gelovigen
komen binnen. Ik trek me nog even terug om me goed voor
te bereiden op de dienst.

?

?

Loop naar de preekstoel. Beschrijf deze. Is de preekstoel versierd?

 ekijk de details van de versiering en maak een foto van
B
het detail dat je het mooist vindt.

08.00 uur: Een heerlijk begin van een zonnige zondag.
Ik heb net ontbeten met mijn vrouw en kinderen.
Na het ontbijt lazen we met het gezin een Bijbeltekst
en zongen een psalm. Nu ga ik mijn toga aan doen.
Om 10 uur begint de kerkdienst die ik ga leiden.
Ik verwacht uiteraard een kerk vol mensen…

?

?

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

?

?

Hoe hoog is de kerk denk je?

?

?

Loop naar binnen en kijk rond. Wat valt je als eerste op in deze
kerk?

12.00 uur: Het was een fijne dienst. Een kerk vol mensen.
Ik zag dat Piet Kleinnood niet op zijn vaste plaats zat.
Zo net hoorde ik dat hij plotseling ernstig ziek geworden
is. Daarom ga ik vanmiddag even bij hem op bezoek.
Misschien kan ik iets voor hem betekenen en kunnen we
samen bidden. Maar eerst de kerkdienst van vanmiddag
voorbereiden.

?

?

Ga op een bank zitten. Hoe zit dat?

?

?

Zijn alle banken hetzelfde? Waarom is dat denk je?

18.00 uur: De kerkdienst van vanmiddag ging goed.
De organist speelde schitterend. Wij hebben een goede
organist en niet te vergeten een orgel met een bijzondere
klank…

Maak een foto van wat je als eerste opvalt in de kerk.

?

?

Wat vind je van de sfeer in de kerk? Kies een antwoord en leg uit:
Ik vind de sfeer in de kerk fijn, want:
Ik vind de sfeer in de kerk niet fijn, want:

?

?

?

?

In een Protestante kerk is altijd een orgel aanwezig. Kijk rond
en probeer het orgel te ontdekken. Wat valt je op aan het orgel?
Is het orgel versierd?

?

?

Wat lijkt je leuk aan het werk van een dominee? Wat lijkt je niet
leuk?

Je bent nu in een Protestantse kerk. Misschien ben je wel eens
in een Katholieke kerk geweest? Katholieke kerken zijn vaak
versierd met veel beelden, schilderijen en glas-in-loodramen.
Ook hebben ze een altaar.
Wat valt je op aan het interieur van deze Protestantse kerk?
Zijn er ook beelden of andere versiersels? Weet je hoe dat komt?

Leuk:
Niet leuk:

