
WERKBLAD MARTINUSKERK LES 3 

 

Naam: 

Datum: 

 

Deze lessen gaan over erfgoed. Met erfgoed bedoelen we: Sporen van vroeger die je nog steeds 

kunt terugvinden in voorwerpen, verzamelingen, gebouwen, verhalen, bijzondere plekken en in het 

landschap. Soms zie je ze gelijk en soms zijn ze een beetje verborgen. 

OPDRACHT 1 INHOUDELIJKE TERUGBLIK 

Beantwoord de vragen over je bezoek aan Martinuskerk 

1. Hieronder staan vier uitspraken over de klokkentoren van de Martinuskerk. Kruis de juiste 

uitspraken aan. 

 In de klokkentoren hangt één klok 

 De oudste klok komt uit 1737 en is dus bijna 300 jaar oud.   

 Als iemand overleden is, worden om 11:00 de klokken geluid. 

 In elke klok staat een tekst gegraveerd.  

 

2. Als jij een klok zou maken, welke tekst zou jij hierin graveren?   

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

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

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

 

3. In de Martinuskerk heb je het doopvont en het orgel bekeken. Wat is volgens jou het belangrijkste 

voor de kerk, het doopvont, het offerblok of het orgel? Waarom?   

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

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

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

 

5. In les 1 heb je zelf twee vragen opgeschreven. Weet je nu het antwoord op die vragen? Wat is het 

antwoord dan?  

 

Vraag 1 beantwoord? Nee / Ja, namelijk…………………………………………………………………. 

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

 

Vraag 2 beantwoord? Nee / Ja, namelijk …………………………………………………………………. 

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

 

 



OPDRACHT 2 CREATIEVE VERWERKINGSOPDRACHT  

Je gaat je eigen glas-in-loodraam ontwerpen. Welk verhaal wil jij vertellen met jouw raam? Welke 

boodschap heeft dat verhaal?  

EXTRA OPDRACHT  

Sint Maarten (11 november) is een Merkeldag. Men geloofde vroeger dat het weer op een Merkeldag 

voorspelde wat voor weer het de weken daarna zou worden. Welk weer voorspellen de onderstaande 

spreuken? Zoek bij elke spreuk de juiste letter. 

1 Is de lucht op Sint-Martinus helder, de vorst 

dringt door in menig kelder. 

 A Het wordt niet koud deze winter 

2 Op Sint-Martinus de wind zuidwest, heel de 

winter een regennest. 

 B Het gaat hard vriezen.  

3 Heeft Sint-Martinus een witte baard, dan blijft 

ons sneeuw noch ijs bespaard. 

 C Het gaat regenen. 

4 Als op Sint-Martinus de ganzen op het ijs staan, 

zullen ze met kerstmis door het slijk gaan.  

 D De kerst wordt nat en niet koud. 

5 Nevels in Sint-Maartensnacht maken de winter 

kort en zacht.  

 E Het gaat sneeuwen en vriezen. 

 

 


