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H. Antonius van Paduakerk op de Kranenburg
Werkblad groep 7-8 in de kerk

naam:

groep:

www.heiligenbeeldenmuseum.nl/digibordtool/
Hier vindt u al het lesmateriaal digitaal, aangevuld met extra beeldmateriaal, filmpjes, verhalen en meer.

1. Buiten
Loop rond en bekijk de kerk aan de buitenkant.

Wijs het schip en het koor aan.

De kerk is gebouwd in de neogotische bouwstijl.   
Waar kun je dat aan zien? Wijs dat aan.

Hoe oud is de kerk ongeveer? 
100 - 150 - 200 - 500 - 1000 jaar?

Maak een schatting: 
hoe hoog zijn de grote ramen in het schip?

Hoe hoog zijn de ramen in het koor?

2. Binnen
Ga naar binnen en zoek dit beeld op. 
Hoe heet hij?

Deze man ontwierp kerken, maar hij bemoeide zich ook met het 
bouwen. Bovendien had hij werkplaatsen waar beelden en ramen 
gemaakt werden. Die beelden hebben soms zijn portret.
Hieronder zie je vier beelden. 
Herken je de architect? Zet er een pijltje bij.

7. Zoals het was
Ga naar de zolder via het 

trapje in het portaal.
Je komt bij het orgel en je 

ziet een gewelf van dichtbij.
Dit is een oorspronkelijk ge-

welf.  
Zo heeft Cuypers het bedoeld.
De andere gewelven zijn veran-
derd.
Wat is het verschil?

Waarom is dat nu anders denk je?
-  het was oud en versleten
-   men vond het niet mooi meer

8. Gewelven

Bekijk de gewelven in de kerk.
Zie je verschillen?
Wijs ribben en sluitstenen aan.
Kies een gewelf uit en teken het na.

9. Laatste groet
Ga terug naar het schip. Zoek de sluitsteen 
op in de viering. 
Kun je zien wie erop staat afgebeeld?
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3. Plattegrond

Zet op de plattegrond een pijltje bij de deuren waar je door naar binnen ging.

Kijk eerst eens rond. Wat valt je op?

Vul in op de plattegrond:

toren - schip - koor  - dwarsschip - viering

4. Gebruik
De kerk is nu een museum.  
Noem drie dingen waaraan je binnen kunt zien dat het een katholieke kerk was.

5. Vroeger en nu
Hier zie je hoe de kerk er oorspronkelijk uit zag.
Zo heeft Cuypers het bedacht.
Noem 3 verschillen met nu.

6. Twee altaren
Rond 1965 verandert er veel in katholieke kerken. Men wil de mensen meer betrekken bij 
de erediensten en daarom zijn de gebeden voortaan in het Nederlands in plaats van La-
tijn. Er komt in deze kerk een altaar bij, zo dat de priester met zijn gezicht naar de mensen 
toe staat.
De zijaltaren verdwijnen en het oude hoofdaltaar wordt niet meer gebruikt. Het is er nog 
wel. Bekijk het oude en het nieuwe altaar.

Deze afbeeldingen noem je reliëfs. Ze komen uit de werkplaats van Cuypers.

Je ziet
De offers van Kaïn en Abel
Abraham gaat zijn zoon Izaäk offeren
Abraham betaalt belasting aan koning Melchisedek

Zoek uit wat past en zet het schuingedrukte woord onder het goede reliëf.


