
Oude kerken
Opdracht 1
De oudste kerken van Peize, Norg en Roden staan aan de Brink. Ze hebben 
alle drie een bijzondere naam, de naam van een heilige.
a) Zoek uit wie de heilige is van de kerk bij jou in het dorp.
 De beschermheilige is:

b) Wat voor bijzondere kenmerken heeft deze heilige?
 De beschermheilige is bijzonder, omdat:

Opdracht 2
Een bezoek aan de kerk
Loop een rondje door de kerk.
Wat valt je bijzonder op? 

Wat vind je mooi?  

Wat vind je lelijk?  

Wat begrijp je niet?  

Opdracht 3
Op pagina 50 staat een plattegrond van de kerk. Nu gaan we kijken naar de 
inrichting van de kerk.
a) is er een preekstoel (kansel) in de kerk? Zet een P in de plattegrond.
b) Zie je de doopvont? Zet een D op de plattegrond.
c) In oude kerken liggen vaak grafstenen in de vloer. Lang geleden moch-

ten belangrijke mensen begraven worden in de kerk. Zet een G voor elk 
graf op de plattegrond. 

In de klas
Wat heb je nodig?
Computers met 
internetverbinding
Boek over de geschiedenis 
van Peize, Roden of Norg

Er op uit
Wat heb je nodig? 
Pen en papier
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Waar zou de term ‘rijke stinkerd’ vandaan komen denk je?

d) Veel kerken hebben een orgel. Waar staat het orgel in deze kerk? Zet een 
O op de plattegrond.

Opdracht 4
In de Middeleeuwen waren veel kerken versierd met beelden en schilderin-
gen op plafonds en muren. In de 16e eeuw zijn veel katholieke kerken door 
protestanten in gebruik genomen. Zij pasten die kerken aan. De beelden 
werden eruit gehaald en vernield. Muren en plafonds werden witgeschil-
derd. Dit wordt de Beeldenstorm genoemd.
 
a) Leg uit waar het begrip Beeldenstorm vandaan komt.

b) Is deze kerk katholiek of protestants?

c) Noem drie dingen die je ziet die bij het geloof van deze kerk horen:

Opdracht 5
De materialen van de kerk 
Veel stenen worden van klei gemaakt. Vanaf ongeveer 1150 ging men dat 
in Noord-Nederland ook doen. De eerste bakstenen werden gemaakt door 
kloosters. Deze stenen kregen de bijnaam Kloostermoppen . Voor het kloos-
ter van Aduard werden de stenen gemaakt bij Huis Terheyl. De klooster-
moppen hadden een groot formaat: ongeveer 30 tot 40 cm lang, 15 tot 20 
cm breed en 7,5 tot 10 cm hoog. 

a) Welk materiaal zie je in deze kerk?

baksteen / hout / 

b) Als er bakstenen zijn, meet deze dan maar eens op.  
De stenen zijn  breed en  cm hoog.  
Het zijn dus wel/geen kloostermoppen.
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