De geschiedenis van onze toren
Alle kerktorens zijn verschillend. Ze zitten vast aan de kerk of staan er los naast.
De vorm is spits of rond. Soms zit er een dakruiter op.
Hoe ziet de kerktoren bij jou in de buurt er uit? Is de toren ouder dan de
kerk? Van welk materiaal is de toren gemaakt? Is de toren wel eens
veranderd? Zijn er verhalen bekend? Maak een mooi verhaal van de
geschiedenis van de toren.

De klok slaat twaalf uren
Vroeger luisterden de mensen naar de klok.
Het luiden van de klok gaf aan of jemoest gaan werken of dat je er juist
mee mocht ophouden. Dat was erg handig, want niemand had een klok of
horloge. Iedereen werkte dus ook op dezelfde tijden
en er werd in alle huizen op vaste tijden gegeten. Je kunt allerlei
interessante dingen uitzoeken. Was er in jouw woonplaats dorp ook zo’n
luidklok? Misschien heeft die klok een bijzondere geschiedenis. Probeer
dat uit te zoeken. Waar hing die klok? In welke jaren werd die klok geluid
om de dagindeling aan te geven. Hoe was de dagindeling toen? Wie luidde
die klok? Hoe wist die persoon hoe laat het was?

De kerkmuur vroeger en nu
Zoek bij de oude kerk in je buurt een muur uit waar veel aan veranderd is.
Beschrijf en teken hoe die muur er nu uitziet. Zoek dan uit hoe die muur
er vroeger uitgezien heeft. Beschrijf wanneer dat was en hoe de muur er
uitzag. Teken het ook. Kun je meer te weten komen over die
veranderingen? Bijvoorbeeld waarom zijn die veranderingen gemaakt?
Wat is het verschil tussen die twee situaties? Wat vind je van de
veranderingen? Zet erbij over welke kerk en muur het gaat. Bijvoorbeeld
de zuidmuur van de kerk van ….

De ramen van de kerk van ….
Bekijk in een oude kerk in je buurt de ramen en kies er een of meer uit voor je
spreekbeurt of werkstuk.
Wanneer is het raam gemaakt? Waarom? Wat staat er op? Hoe is het
gemaakt? Is het ooit veranderd? Valt er veel of weinig licht door het raam?
Is dat altijd hetzelfde? Wat vind je van het raam? Maak er een mooi
verhaal van.

Fantasie in de kerkmuur
Zoek in je buurt een oude kerk met baksteenfiguren op. Lukt dat niet, neem dan een voorbeeld uit
de bibliotheek.
Welke kerkmuur ga je goed bekijken? Hoe ziet die kerkmuur er uit? Wat
voor bakstenen zijn er
gebruikt? Wat voor versieringen zijn ermee gemaakt? Welke namen
hebben die versieringen?
Als je precies werkt zul je verbaasd zijn over de fantasie van de bouwers!

Wie rijk is die blijft
De grote, mooie oude grafzerken die we op kerkhoven vinden zijn altijd van rijke mensen. Zij
konden een stenen grafzerk betalen. In Zuurdijk kun je veel van zulke grafzerken vinden, maar ook
op andere kerkhoven kom je ze tegen. Ga maar eens kijken in de buurt.
Het is een mooi onderwerp voor een spreekbeurt of werkstuk, want een
graf ‘vertelt’ je veel over
de persoon die er begraven is.
Zoek een of meer van die mooie grafzerken op. Maak je keuze samen
met iemand die veel van
de geschiedenis van je dorp weet, dan kun je personen uitkiezen waar je
wat over te weten kunt
komen.
In je spreekbeurt of werkstuk besteed je aandacht aan:
Het graf. Hoe ziet het er uit? Wat staat er op?
De persoon die er begraven is. Wat kun je erover te weten komen?
Als je niet zoveel te weten kunt komen, neem je meerdere personen.
Probeer er achter te komen of deze personen inderdaad rijk waren.

De herenbank in de kerk van …..
Zoek in een oude kerk in de buurt een herenbank op.
Hoe ziet die bank er uit?Wie heeft die herenbank laten maken?
Zoek gegevens over het leven van die persoon bij elkaar. Welke
mensen hebben er na zijn dood in deze bank gezeten? Is er in de
kerk meer te vinden dat te maken heeft met deze belangrijke
familie(s)?

Wandschildering in ….
Zoek een schildering in een oude kerk in de buurt.
Hoe ziet de schildering er uit?
Wat stelt de schildering voor? Wanneer is de schildering
gemaakt?
Past de schildering in de kerk? Waarom (niet?)

Het orgel van Godlinze
Het orgel van Godlinze is beroemd, omdat er drie belangrijke mensen aan hebben
gewerkt. De orgelbouwer Arp Schnitger, de schrijnwerker Allert Meijer en de houtsnijder
Jan de Rijk.
Wanneer is het orgel gebouwd? Laat aan de hand van
afbeeldingen, tekeningen en tekstjes zien hoe het orgel er uit ziet en wat
de bijdrage
van deze drie mensen geweest is. Wat is er later veranderd aan de
buitenkant van
het orgel, de orgelkas? Je besluit je verhaal over dit orgel met je eigen
mening.

De preekstoel van…..
Ga in een kerk in de buurt de preekstoel bekijken.
Hoe ziet de preekstoel er uit?
Wordt hij gebruikt? Wat gebeurt er dan?
Welke spullen liggen er op? Waar zijn die voor nodig?
Wanneer is de preekstoel gemaakt? Wat voor materiaal is gebruikt? Is de
preekstoel
versierd?
Zit er een klankbord boven? Werkt dat goed? (Vraag of je het mag
proberen)
Als je al die gegevens netjes ordent heb je een mooi verhaal over de
preekstoel bij
jou in de buurt.
Verder kun je schrijven/vertellen over de geschiedenis van de kerk
• de naam van de kerk
• wanneer is de kerk gebouwd
• is de kerk protestants, katholiek of geen van beide
• bijzondere verhalen uit de geschiedenis van de kerk
• …………

Je kunt schrijven/vertellen over de buitenkant van de kerk
• plattegrond van de kerk
• de bouw (gotisch, Romaans of een andere bouwstijl)
• bijzondere versieringen
• de toren
• ………

Je kunt schrijven/vertellen over de binnenkant van de kerk
• graven in kerk
• muurschilderingen
•…
Je kunt schrijven/vertellen over het interieur van de kerk
• preekstoel
• kerkbanken
• orgel
• …….
Je kunt schrijven/vertellen over het geloof en de gewoontes van de kerk
• bijbel
• bidden
• heiligen
• ………

