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H. Antonius van Paduakerk op de Kranenburg
Werkblad groep 5-6 op school

naam:

groep:7. Heiligen
Je kent Sint Nicolaas, misschien ook wel Sint Maarten en andere heiligen.

Naar welke heilige is deze kerk genoemd?

 
De heiligen Franciscus en Antonius lijken op elkaar.
- Ze dragen een bruine pij met een wit koord.
- Hun hoofd is bovenop geschoren.
- Ze hebben blote voeten in sandalen.

Maar er zijn ook verschillen.
- Franciscus heeft een kruis en een boek in zijn handen.
- Antonius is een jonge man zonder baard. Hij heeft het kindje Jezus op zijn arm en een lelie 
in zijn hand.

Wie is wie?

 Franciscus Antonius

 Franciscus Antonius

 Franciscus Antonius

 Franciscus Antonius

 Franciscus Antonius

Nr 4 is lastig. Wat hoort er in zijn handen?

Raak niet in de war!
Er is nog een Antonius. Hij wordt afgebeeld met een varken. Hij was de patroon van de oude 
kerk in Vorden. Hij heet Antonius Abt, maar in Vorden noemt men hem ‘Swiene Tönnis’.  

1. Toren, koor, schip
Je weet vast wel hoe een kerk eruitziet.  
Maar weet je ook hoe de ‘onderdelen’ van een kerk  

heten? Veel oude kerken hebben een toren.
Aan de andere kant van de kerk zit bij oude kerken  
het mooiste gedeelte. Met veel licht en versieringen.  
Dat noem je het koor. 
Het deel tussen het koor en de toren noem je het schip.
Hier zie je een plaatje van een kerk.

Vul bij de pijlen in:

toren  -  koor  -  schip

Bij deze kerk dat lastiger.
Zet hier ook pijlen en schrijf erbij

toren  -  koor  -  schip

Bij oude kerken zit de toren aan de westkant 
en het koor aan de oostkant. 
Een oude kerk is dus een soort kompas.

 
2. Plattegrond 
Vul die woorden ook in op de plattegrond van de kerk.

toren  -  koor  -  schip

www.heiligenbeeldenmuseum.nl/digibordtool/
Hier vindt u al het lesmateriaal digitaal, aangevuld met extra beeldmateriaal, filmpjes, verhalen en meer.
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3. Geschiedenis kerk 
De kerk is ruim 150 jaar geleden gebouwd, rond 

1860. Door de beroemde architect Cuypers.

Zo’n groot gebouw is duur en daarom betaalden 
rijke mensen uit de buurt er aan mee. Het zijn  

Theodoor, Judith en Josephine van Dorth tot Medler. 
Ze woonden eerst op het kasteel en later in  
Wientjesvoort.

Op een raam in de kerk staan ze afgebeeld. Toen dat 
raam gemaakt werd, was Judith gestorven, daarom is 
haar gezicht zo wit. Daarna ging Theodoor dood. Toen  
de kerk in gebruik genomen werd, was alleen Josephine 
nog in leven.

Vul de namen in:

Ongeveer honderd jaar is de kerk gebruikt door de katholieken in het gebied.
Toen kwamen er minder katholieken. De kerk werd veel te groot en is gesloten.
Nu is het een museum voor heiligenbeelden.

4. Stenen
De kerk is gebouwd met stenen uit Nederland, België en Duitsland.
Zoek de plaatjes bij de teksten.
Zet er een lijntje tussen.

Welke stenen zitten ook in jouw huis?

De muren zijn van baksteen. 
Bakstenen worden gebakken van 
klei in steenfabrieken in Nederland.

Hardsteen uit mijnen 
in België is gebruikt voor 
drempels, trappen, vloe-
ren en pilaren.

Zandsteen kun je goed bewerken. 
De lijsten om ramen en deuren zijn ervan 
gemaakt. Je ziet ook mooie figuren van 
zandsteen.
Het komt uit groeven in Bentheim (Duits-
land), net over de grens bij Oldenzaal.

De dakpannen zijn van leisteen uit België.

5. Maria
De schenkers van de kerk knielen voor de heilige  
Maria met het kindje Jezus. Maria is de belangrijkste  
heilige van de katholieken. Zij is de moeder van Jezus.
Je ziet veel Mariabeelden. Ze draagt een blauwe of rode 
mantel en heeft vaak het kindje Jezus op de arm.

Er zijn feesten ter ere van haar en de hele maand mei is 
een speciale Mariamaand.

6. Versieringen
Bekijk de foto’s.
Al die mooie kleuren en vormen zie je in de kerk.
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