
 

 

 
 Titel xxx titel xxx  Nieuwe kerk 

Oude kerken - Veenhuizen 

Kerk in een leeg land 

 

Lees de canonvensters over oude kerken, de Maatschappij van 
Weldadigheid en Gevangenisdorp Veenhuizen.  

A. Lees daarna de tekst en streep telkens de foute woorden
door. 

In de 19de eeuw wil de Maatschappij van Weldadigheid arme/rijke 
mensen helpen. Ze worden naar Veenhuizen gestuurd, waar ze 
moeten werken. In deze tijd gaat iedereen / bijna niemand naar de 
kerk. Daarom worden er in Veenhuizen ook kerken / moskeeën 
gebouwd. Eén voor de katholieken / moslims en één voor de 
protestanten / joden.  

B. Bekijk de afbeelding. Omcirkel de twee kerken.

C. Wat valt je op aan deze kerken? Leg je antwoord uit.
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Nodig: stiften, grote foto kerken 

De katholieke kerk in Veenhuizen werd al 
snel te klein. Daarom werd er vlakbij de 
oude kerk een nieuwe kerk gebouwd: de 
Grote Kerk. 

A. Bekijk de foto hierboven. 
Omcirkel de nieuwe kerk.

B. Noem twee verschillen met de 
oude kerk.

1…………………………………. 

2…………………………………. 

C. Wat valt je op aan het landschap?
Leg je antwoord uit. 
…………………………………
…………………………………. 

D. Van je juf of meester krijg je de 
foto hierboven in het groot. Jullie
gaan samen naar bij de kerk 
kijken.
Zoek de plek op waar de 
fotograaf gestaan heeft toen hij 
deze foto nam. Wat is er 
veranderd en wat is hetzelfde 
gebleven? Teken alle 
veranderingen met stift in de
foto in. 

E. Noteer hier wat hetzelfde 
gebleven is: 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………. 

https://www.entoen.nu/nl/drenthe/noordenveld/kerken
https://www.entoen.nu/nl/drenthe/noordenveld/weldadigheid
https://www.entoen.nu/nl/drenthe/noordenveld/veenhuizen


 Oude kerken - Veenhuizen 

Even binnenkijken 

Mooi plafond! 

Via Google kun een kijkje nemen in de Grote Kerk in Veenhuizen. Bekijk de kerk en kruis daarna de woorden aan 
die je het beste bij de kerk vindt passen.  

O orgel O altaar  O glas in lood 
O kerkbanken O somber O kaarsen 
O kleurrijk O standbeelden van heiligen O kruis 
O veel wit O stenen vloer met grafstenen O bakstenen 
O schilderijen O hoge ramen  O kleine ramen 

Nodig: A2- papier, A4-papier, computer met internet of 
een kinderbijbel, potlood, verf, kwasten 

In opdracht drie heb je gezien dat het plafond boven 
het altaar van de kerk beschilderd is. Dat is gedaan door 
Adolf Gantzert. Hij zat na de Tweede Wereldoorlog 
gevangen in Veenhuizen. De schildering stelt de 
Hemelvaart van Jezus voor.  
In deze opdracht ga je een eigen schildering voor de 
Grote Kerk ontwerpen. Zoek eerst een verhaal dat je 
aanspreekt. Kijk eens in de kinderbijbel of ga naar Bijbel 
voor kinderen. Maak daarna een schets op het A4- 
papier. Ben je tevreden? Werk je schildering dan met 
verf uit op het A2-papier.  

https://www.google.nl/maps/place/Grote+Kerk+Veenhuizen+%22Hi%C3%ABronymus+Aemilianus%22/@53.0314503,6.394872,2a,75y,89.06h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1srIItAmHUakAAAAQY9MVGuQ!2e0!3e2!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0xefb487a341427ff8!8m2!3d53.031436!4d6.394916
http://bibleforchildren.org/languages/dutch/stories.php



