
LES 1. INTRODUCTIELES 

BIJ DEZE LES IS EEN PRESENTATIE (PDF) MET BEELDMATERIAAL VOOR OP HET DIGIBORD EN EEN 

WERKBLAD VOOR DE LEERLINGEN BESCHIKBAAR.  

 

Klassengesprek (sheet 1) Bekijk op het digibord het ingezoomde plaatje. Wie herkent dit? Plaatje 

van het glas-in-lood van de Martinuskerk, als je uitzoomt (verder klikt, sheet 2, 3, 4), zie je het hele 

glas in lood raam.  

Waar vind je glas-in-loodramen? -> in een kerk.  

Bekijk nu klassikaal drie plaatjes (sheet 5). Wie kan raden welke dingen hier afgebeeld staan? Het zijn 

allemaal plaatjes van (dingen in) de Martinuskerk.  

Sheet 6: het orgel in de Martinuskerk, Sheet 7: de voordeur van de Martinuskerk, Sheet 8: de 

kerkbanken.  

Instructie: Op sheet 9 en sheet 10 staat de hele Martinuskerk afgebeeld. Daar gaan we binnenkort 

met de hele klas naar toe. In een kerk vind je allerlei bijzondere, niet-alledaagse voorwerpen.  

Opdracht 1 Welke dingen zie je op deze foto’s? En waarvoor dienen ze? 

1. Klokken – klokken luiden elk uur en bij bijzondere gebeurtenissen (begin zondagviering, trouwen, 

begrafenis (sheet 11) 

2. Doopvont – voor het dopen van kinderen of volwassenen die zich bij de kerk aan willen sluiten. 

(sheet 12) 

3. Offerblok – voor het verzamelen van geld voor de kerk. (sheet 13) 

Klassengesprek Waarom herken je de foto’s wel of niet? Zouden je ouders of grootouders ze 

makkelijker herkennen? Waarom wel of niet? Denk je dat jouw kinderen deze voorwerpen nog 

herkennen?  

Aankondigen bezoek Binnenkort gaan we naar de Martinuskerk in Markelo. Al in 800 na Christus is 

er sprake van een kerk in Markelo. Dat is al meer dan 1200 jaar geleden! Vroeger heette de kerk in 

Markelo de Sint Martinus Kerk. Na de reformatie, zo’n vijf eeuwen geleden, werd het de Hervormde 

Kerk van Markelo. Sinds 2004, bij de vorming van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) heet de kerk 

weer Martinuskerk.  

Opdracht 2 1 Wie is Sint Martinus? (hint: 11 november) Sint Maarten. Wie weet een verhaal over Sint 

Maarten? Volgens de legende ontmoette hij bij een stadspoort van Amiens een bedelaar, aan wie hij 

de helft van zijn mantel gaf. Omdat de helft van de mantel eigendom was van Rome kon hij slechts 

zijn eigen helft weggeven. Volgens de legende was deze bedelaar een verschijning van Jezus, of 

stond de bedelaar symbool voor Christus die Zelf zei: "Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed." (Zie 

Mattheüs 25:36). (Sheet 14) 

Opdracht 3 Noteer drie dingen over de Martinuskerk die je al weet. Bijvoorbeeld: De kerk is genoemd 

naar Sint Maarten, de Martinuskerk is al heel oud, de Martinuskerk heeft glas-in-loodramen.  

Opdracht 4 Noteer twee vragen over de Martinuskerk. Bijvoorbeeld: hoe werden glas-in-loodramen 

gemaakt? Waarom vernoem je een kerk naar Sint Maarten?   

 


