
  EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

OP BEZOEK!  
BEZOEK DE KERK
Bezoek met uw klas de oudste kerken van de gemeente Ede  
en sluit aan op de Erfgoedleerlijn Ede bij het thema  
MONUMENTEN in Ede 
3 lessen met differentiatie en verdieping voor groep 5 t/m 8 

Panorama vanaf de Paasberg een schilderij van P. Weber met zicht op de Oude Kerk van Ede in 1910
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Interactieve handleiding
Deze handleiding is interactief en wordt bij voorkeur online gebruikt. Mocht u een geprint exemplaar 
hebben, bezoek dan edetoenennu.nl voor de digitale versie. U kunt dan vanuit deze handleiding  
doorklikken naar websites met aanvullende informatie. Deze zijn naar eigen inzicht te gebruiken bij  
de behandeling van het thema monumenten in de klas.

‘Fotografie 

in de Middeleeuwen? 

Nee dat bestond nog niet. 

Wilde de middeleeuwer iets 

afbeelden dan maakte hij 

een tekening of 

schilderij.’

‘Wel eens midden 

in een oude kerk gezeten? 

Dan zat je in het schip van de 

kerk. Dat wordt zo genoemd 

omdat het op een 

omgekeerd schip lijkt.’

‘Als in de Middeleeuwen 

een stenen gebouw werd 

afgebroken, dan werden de  

stenen weer opnieuw gebruikt. 

Stenen waren hartstikke  

kostbaar!’

MONUMENTEN bezoek de kerk

http://www.edetoenennu.nl/instellingen/


Aansluiting erfgoedleerlijn Ede
Een bezoek met uw klas aan een van de oude kerken in de gemeente sluit aan op de 
Erfgoedleerlijn Ede bij het thema MONUMENTEN voor groep 5 t/m 8. In dit thema staan 
monumenten in Ede centraal. 
Tijdens het bezoek aan de kerk en de voorbereidende en afsluitende les onderzoeken 
leerlingen monumenten in Ede in het algemeen en de te bezoeken kerk in het bijzon-
der. Wat maakt een gebouw een monument? Waarom is deze kerk zo belangrijk? Wat is 
er allemaal veranderd in de loop van de tijd? Wie waren de gebruikers van de kerk?

INTRODUCTIE

Deze handleiding met drie lessen is gemaakt voor de leerkracht die met zijn of haar  
klas (groep 5 tot en met 8) een bezoek gaat brengen aan een kerk in de gemeente  
Ede. Dit bezoek sluit aan bij het thema MONUMENTEN uit de erfgoedleerlijn van de 
gemeente Ede.

De websites waarnaar in deze handleiding verwezen wordt, kunnen vertoond worden 
via het digibord in de klas. De afbeeldingen en links naar filmpjes in deze handleiding 
zijn geschikt voor groep 5 t/m 8 en kunnen klassikaal bekeken worden. Ook kunnen 
leerlingen individueel of in groepjes websites bezoeken om informatie te zoeken, of de 
MONUMENTEN – KERKEN google maps pagina bekijken waar veel informatie op staat.
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In de lessenreeks BEZOEK DE KERK, maken de leerlingen kennis met een  
bijzonder monument dicht bij huis. Ze gaan op excursie naar een oude kerk in 
Bennekom, Ede, Lunteren of Otterlo. Zelfstandig zoeken ze daar naar sporen 
uit het verleden met behulp van kompas, verrekijker en liniaal. Hoe werd de 
kerk gebouwd? Waar haalden de bouwlieden het bouwmateriaal vandaan? 
Een lastige onderneming in de Middeleeuwen! De lesbrief en het Historisch 
Ganzenbord bieden daarbij handvatten aan leerkracht en leerling. 

AANPAK

Het educatieve programma Oude kerken van de gemeente Ede is als volgt 
opgebouwd:

• een voorbereidende les waarmee voorkennis wordt geactiveerd
•  een kernles die uit een bezoek aan een oude kerk bestaat, hiervoor is een  

lesbrief ontwikkeld
•  een afsluitende les waarbij er wordt gereflecteerd op de opgedane kennis  

en ervaring 

De opzet van de lessen is los: het zijn suggesties met tips & tricks voor differen- 
tiatie en verdieping. De leerkracht kan gebruiken wat het beste past bij zijn of 
haar klas.
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1S56NUVCoODl3vEaIicqHKOsX-sY&ll=48.88049715690691%2C8.6004815&z=6


ACHTERGRONDINFORMATIE 
KERKEN

De vier oudste kerken van de gemeente Ede zijn allemaal in de Middeleeuwen  
gebouwd. De oude kerken van Bennekom, Ede, Lunteren en Otterlo zijn rijksmonumen-
ten en hebben allemaal zo hun eigen bijzondere sporen uit het verleden. Leerlingen  
kunnen aan de gebouwen de geschiedenis aflezen: Dat de kerken groter werden  
gebouwd. Dat mensen vroeger in de kerk werden begraven. Of, dat de ingang ooit  
op een andere plek zat. 

Historische achtergrond 
In de gemeente Ede werden bijna 1000 jaar geleden de eerste kerken gebouwd.  
De eerste kerken waren eenvoudig en van hout gemaakt, maar het duurde niet lang tot 
de eerste stenen kerken verschenen. Stenen waren vroeger duur en moesten van ver 
gehaald. Samen konden de mensen genoeg geld bij elkaar krijgen om stenen kerken te 
bouwen. De kerk was het belangrijkste en hoogste gebouw in een dorp.

De eerste kerken waren nog niet zo groot en hadden misschien niet eens een toren. 
Toen er meer mensen kwamen was er niet meer genoeg ruimte in de kerk. De kerk werd 
groter gemaakt, maar dat wat goed was bleef staan en de oude stenen en  
houten balken werden opnieuw gebruikt. Als je nu naar de oudste kerken kijkt zie  
je dat ze van allemaal verschillende soorten stenen zijn gemaakt.

Tot het eind van de 19e eeuw waren er maar vier kerken in de gemeente Ede. Pas in de 
20e eeuw groeide de bevolking zo hard dat er nieuwe kerken werden gebouwd. Soms 
was dat een nieuwe kerk in een nieuwe wijk, soms werd er een nieuwe kerk gebouwd 
omdat er een afsplitsing plaatsvond of omdat er mensen met een ander geloof kwamen 
wonen. 
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Voetstukken en kroontjes waar voor de reformatie 
heiligenbeelden stonden (Oude Kerk Ede)



DE VOORBEREIDING 
BEZOEK DE KERK � 

Stap 1: Klassengesprek – kennismaking met het onderwerp
De oude kerken in de gemeente Ede worden in dit lesprogramma vanuit monumentaal 
oogpunt behandeld. De volgende vragen zijn daarbij van belang: Wanneer werden de 
eerste kerken gebouwd? Hoe zagen ze er uit? Zijn de oude kerken nog precies zo als toen ze 
gebouwd werden? In de vele eeuwen dat deze kerken er al staan hebben vele generaties 
deze gebruikt. Wie waren deze gebruikers? Hoe kun je zien dat gebruiken en ideeën in de 
tijd veranderd zijn? 

IN DE KLAS

3

TIJD:  afhankelijk van groep en gekozen traject 60 tot 120 minuten

BENODIGDHEDEN: 
 •  digibord met websites, zie het hoofdstuk extra informatie en  

inspiratie van deze handleiding.
 •  Beeldmateriaal (bijlage 1),
 •  Lesbrief (bijlage 2)

WERKVORMEN: 
  klassikaal gesprek (beeldmateriaal bijlage 1 en vragen), werken in  

groepjes of individueel (eenvoudig bronnenonderzoek op computer en  
in boeken).
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Opmerking vooraf:
De focus ligt tijdens het bezoek met uw klas aan een oude kerk in Ede, Bennekom, Lunteren 
of Otterlo vooral op het bouwen en de gewoonten in vroegere tijden. Ook tijdens de voor- 
bereiding in de klas vormt dit het vertrekpunt. 

MONUMENTEN bezoek de kerk

Dichtgemetselde ingangen in de Hervormde Kerk in Otterlo

http://www.edetoenennu.nl/bezoek-de-kerk/
http://www.edetoenennu.nl/bezoek-de-kerk/
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Gebruik tijdens het klassengesprek beeldmateriaal met toelichting uit bijlage 1, de 
websites uit het Hoofdstuk extra informatie en inspiratie en bijvoorbeeld onderstaande 
startvragen.

De kerk als monument
•  Wie van jullie komt er wel eens in een kerk, of misschien een ander gebedshuis  

als een moskee of een synagoge?
•  Is je eigen kerk of moskee ook een monument?
•  Waarom is jouw kerk of moskee bijzonder?
•  Zou jouw kerk of moskee een monument moeten zijn?
•  Heb je wel eens naar de Oude Kerk in je stad of dorp gekeken?
•  Wat viel jou dan op?
• Denk je dat deze er nog precies zo uitziet als toen het gebouw gebouwd werd?
•  Weet jij hoe oud de oudste kerk in jouw dorp of stad is?
•  Zijn er nog oudere kerken in Nederland?

De gebruikers van de kerk
•  Wie waren de eerste gebruikers van de kerk? Denk aan geloofsovertuiging.
•  Wat waren de gebruiken in de Middeleeuwen? Denk aan begraven in de kerk,  

schilderingen en heiligenbeelden bij de katholieken.
•  Hoe zijn die gebruiken veranderd? Wat deden ze vroeger wat we nu niet meer doen en wat 

doen we nu wat ze vroeger niet deden? Denk aan het cremeren van onze doden, staan 
tijdens de mis, aparte ingangen voor mannen en vrouwen.
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‘Sprak een 
middeleeuwer je aan met 

“Metten scoelakene verbiedic di 
dinen neuse te vaghene” 

dan bedoelde hij 
“Ik verbied je om je neus aan het 

tafellaken af te vegen”!’

‘Wilde je 
in 1705 in de Oude Kerk 

van Ede begraven worden? 
Dan kostte dat 2 schepels rogge. 
Op het kerkhof begraven worden 

kostte 1 schepel rogge. 
Een schepel is een oude

 inhoudsmaat voor 
10 liter.’

‘De middeleeuwer 
beschikte nog niet over 

auto’s en motoren, 
zo werden boten door 

paarden op de wal 
tegen de stroom 

ingetrokken.’
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http://www.edetoenennu.nl/bezoek-de-kerk/


TIPS & TRICKS 
DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
•   voor verdieping van de voorbereiden-

de les raadpleeg het hoofdstuk EXTRA 
INFORMATIE EN INSPIRATIE van deze 
handleiding.

•   Google earth
  Een 3D beeld van de Oude Kerk in Ede: 

Download gratis Google Earth en zoek in 
dit programma de Oude Kerk in Ede.  
Dit kan door de zoektermen oude kerk en 
ede in het zoekvenster in te vullen. Als je 
in de linker menubalk onder lagen het 
hokje bij 3D-gebouwen aanvinkt kun je 
de Oude Kerk in Ede in driedimensionaal 
beeld zien. Rechts bovenin het program-
ma zitten knoppen waarmee je de hoek 
kunt veranderen waarin je naar dit model 
kijkt. Als je boven de kerk gaat hangen 
kun je heel mooi de kruisvorm van de kerk 
zien. Ook van de Oude Kerk in Lunteren  
is een driedimensionaal beeld te zien.  
Of kijk eens naar een hele grote kerk als 
de Notre Dame kathedraal in Parijs.

•   Extra opdracht
  Bouw een middeleeuwse tredmolen 

(schaalmodel). Doordat iemand in een 
groot wiel liep waaraan een kleiner wiel 
was vastgemaakt met een touw dat op- 
gedraaid werd, konden mensen met eigen 
spierkracht hele zware dingen takelen. 
Dit werd een tredmolen genoemd. Een 
tred is een ander woord voor stap. Laat de 
kinderen goed naar de afbeelding kijken, 
of laat ze zelf onderzoek doen.

 
 
 

•   Extra opdracht
  Bouw van restmateriaal een model van 

een oude kerk. Laat leerlingen hiervoor 
plaatjes zoeken of kijk in Google Earth 
naar een driedimensionaal model.

Stap 2: Historisch onderzoek 
De leerlingen gaan na de klassikale kennismaking met het onderwerp, in kleine groep-
jes zelfstandig aan de slag. Ze zoeken in diverse bronnen (literatuur, internet, film, 
misschien zelfs archief ) naar antwoorden op de onderstaande vragen. 

Formuleer in groepen met hulp van de leerkracht een aantal vragen over:
Geschiedenis - Bouwmaterialen - Transport

•  Hoe vervoerden ze in de Middeleeuwen de zware bouwmaterialen die je voor het bouwen 
van een kerk nodig had. Hadden ze bijvoorbeeld al vrachtwagens? Hoe konden ze met 
boten stroomopwaarts de rivier op?

•  Hoe konden ze de zware balken en stenen naar boven takelen?
•  Hoe zien oude kerken er eigenlijk uit? Iedereen weet natuurlijk wat een toren is, maar wat 

is eigenlijk een schip en een koor? En zijn er misschien nog andere delen?
•  De kerken in Ede waren katholieke kerken toen ze gebouwd werden. Na de reformatie 

werden deze kerken anders ingericht. Wat werd er anders aan de inrichting?
•  Katholieke kerken zijn vaak naar heiligen genoemd, naar welke heilige is de oude Kerk 

genoemd bij jullie in de stad of in het dorp?

Stap 3: 
Deel de lesbrief (bijlage 2 op www.edetoenennu.nl) uit in de klas en bekijk deze met de 
kinderen. Dit zijn praktische opdrachten die de kinderen tijdens hun bezoek aan de kerk 
kunnen uitvoeren. 
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DE OUDE KERK   
IN BENNEKOM, EDE, LUNTEREN 

OF OTTERLO � 
OP BEZOEK
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TIJD:  90 minuten

BENODIGDHEDEN: 
 • 1 kompas per groepje
 • 1 liniaal per groepje
 • 1 verrekijker per groepje
 • 2 even lange stokjes van ca 15 cm
 • pennen/potloden/gum
 • per groepje 1 A3 vel wit papier
 • Optie: fototoestel
 •  Lesbrief (bijlage 2)

BEGELEIDING: 
  BEZOEK DE KERK bestaat uit een zelfstandig bezoek van de klas aan de 

locatie. De leerkracht is dan ook de belangrijkste begeleider eventueel 
ondersteund door ouders.

  Heeft u een afspraak met de kerk van uw keuze gemaakt om ook het  
gebouw van binnen te bekijken dan is er ook begeleiding vanuit de  
desbetreffende kerk aanwezig. Voor een eventuele rondleiding staat  
per kerk aangegeven welke begeleiding wordt verwacht.  
Zie contact en adressen in dit hoofdstuk.

WERKVORMEN: 
  de leerlingen behandelen de lesbrief in groepjes van 4 

VOORBEREIDING: 
 deel de klas op in groepjes van 4

MONUMENTEN bezoek de kerk

Grafzerk in de Oude Kerk in Bennekom

http://www.edetoenennu.nl/bezoek-de-kerk/


Tijdens het bezoek met uw klas aan een oude kerk onderzoekt u de kerk als  
monument. De leerlingen voeren zelfstandig de opdrachten uit die in de lesbrief 
staan (bijlage 2 op www.edetoenennu.nl). Deze lesbrief is tijdens de voorbereidende 
les al bekeken. 
Aan de buitenkant van het gebouw onderzoeken de leerlingen oude bouw- 
materialen als tufsteen, kloostermoppen en leistenen daken. Heeft u een afspraak 
gemaakt om ook binnen te kijken? Dan zijn bijvoorbeeld de oude grafzerken  
interessant (niet in Lunteren).

Voor de opdrachten die buiten worden uitgevoerd hoeft geen afspraak gemaakt te 
worden. Om binnen in de kerken te kijken (deze mogelijkheid is er in Bennekom, Ede 
en Otterlo), moet ruim van te voren een afspraak worden gemaakt met de betreffende 
kerk. Op deze bladzijde vindt u de contactgegevens. Als u de kerk in Bennekom of Ede 
bezoekt, kunt u een aanvullende rondleiding aanvragen. 

Contact en adressen
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OUDE KERK EDE
• Adres:   Grotestraat 58, 6711 AN Ede
• Telefoon:  0318-610 438
• Contactpersoon:  Dhr. Johan Bos
  bezichtiging boeken op vrijdagochtend
• Duur bezichtiging:  in overleg
• Kosten:  geen
• Reserveren bezichtiging:  minimaal drie weken voor uw bezoek

OUDE KERK OTTERLO
• Adres:   Kerklaan 8, 6731 BB Otterlo
• Telefoon:  Dhr. Roelofsen (Koster) 06-5165 9756
• E-mail koster@hervormdotterlo.nl

• Duur rondleiding:  in overleg
•  Kosten rondleiding:  geen
• Reserveren bezichtiging:  minimaal drie weken voor uw bezoek  

OUDE KERK LUNTEREN
• Adres:  Dorpsstraat 34, 6741 AL Lunteren

OUDE KERK BENNEKOM
• Adres:   Dorpsstraat 45, 6721 JJ Bennekom
• Telefoon:  Dhr. Rijk Munniks 0318-416 957

•  Maximale groepsgrootte tijdens rondleiding : 
  30 personen, verdeeld in twee groepen van 15
• Duur rondleiding:  30 minuten per rondleiding
• Gewenste begeleiding vanuit school tijdens een rondleiding: 
  2 begeleiders
• Begeleiding vanuit Historische Vereniging Oud Bennekom: 
  1 à 2 personen (afhankelijk van groepsgrootte)
•  Kosten:  geen
• Reserveren rondleiding:  minimaal drie weken voor uw bezoek  

http://www.edetoenennu.nl/bezoek-de-kerk/


Tijdens de 1e les hebben de leerlingen gesproken over de geschiedenis van de oude 
kerken in Ede. Welke bouwmaterialen werden gebruikt? Waar werden die gehaald? 
En hoe werden de kerken gebouwd? De leerlingen kregen een lesbrief mee (bijlage 2 
op www.edetoenennu.nl) bij het bezoek aan de kerk.

Stap 1: De leerlingen presenteren de onderzoeksresultaten 
De leerlingen hebben de opdrachten in de lesbrief uitgevoerd en antwoorden  
gevonden tijdens het bezoek aan de kerk. Ze presenteren de resultaten eventueel 
aangevuld met foto’s om dit te onderbouwen. Als ze bijzondere dingen hebben gezien 
die niet in de les zijn behandeld, kunnen ze die ook laten zien. Weten ze zelf wat het is, 
of misschien weet iemand uit de klas het? Bespreek met ze wat er zo bijzonder aan deze 
kerk is. Denk daarbij aan de ouderdom of wat het over onze geschiedenis vertelt.

TIJD:  afhankelijk van groep en gekozen traject 60 tot 120 minuten

BENODIGDHEDEN: 
 • Lesbrief met antwoorden
 • Dobbelstenen en pionnen
 • Historisch Ganzenbord (bijlage 3).

WERKVORMEN: 
  klassikaal gesprek, ganzenbordspel in groepjes

DE AFSLUITING  
BEZOEK DE KERK  �

‘De bakstenen 
die voor de oude kerken 

werden gebruikt zijn veel 
groter dan de bakstenen 
die nu worden gemaakt.’ 

IN DE KLAS
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‘De allereerste 
stenen kerken werden  

duizend jaar geleden van  
tufsteen gebouwd. Bakstenen  

bestonden toen nog niet. 
Tufsteen is een  

natuursteen.’ 

MONUMENTEN bezoek de kerk

http://www.edetoenennu.nl/bezoek-de-kerk/
http://www.edetoenennu.nl/bezoek-de-kerk/


Stap 2: Speel het historisch ganzenbordspel!
Het historisch ganzenbord in bijlage 3 laat zien waar de bouwmaterialen voor de kerk 
vandaan komen en hoe die werden getransporteerd. Duitse leisteen en tufsteen met 
boten over de Rijn, hout met karren van de Veluwe of met vlotten over de Rijn, glas uit 
België. Dat dit niet altijd makkelijk ging zullen ze ook merken! 
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TIPS & TRICKS 
DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
•   voor verdieping van de voorbereidende 

les raadpleeg het hoofdstuk extra infor-
matie en inspiratie van deze handleiding.

•   Speel het online spel over het leven in 
de middeleeuwen op de website van 
Rijksmuseum van oudheden!

‘Zo’n 800 jaar geleden 
werden bakstenen door 
monniken in kloosters  

gebakken. Deze oude bak- 
stenen worden daarom  

kloostermoppen 
genoemd!’

‘Dakpannen en 
leisteen waren erg duur 

in de Middeleeuwen. 
Alleen rijke mensen en kerken  

konden die betalen. De meeste 
mensen hadden een dak van riet, 

stro of houten pannen.’

MONUMENTEN bezoek de kerk

Oude tufstenen en nieuwe naast elkaar in een gerestaureerde muur.

http://www.edetoenennu.nl/bezoek-de-kerk/
http://onderwijs.kb.nl/dieven_in_de_tijd/website/middel/mid_intro.htm


1. De Google maps pagina van Cultuurpunt MONUMENTEN-KERKEN 
De Google maps pagina is vooral gerelateerd aan herkomst en transport van bouw- 
materialen rond 1400 en dus aan het ganzenbord.

2. Websites over de bouw en geschiedenis van kerken
•   Neem een kijkje bij de Middeleeuwse kerken in Dantumadel, een website voor  

het voortgezet onderwijs over Friese kerken in de Middeleeuwen.
•   Wikipedia Wat is een kerk? De geschiedenis van de kerk als gebouw waarbij de  

verschillende bouwperiodes worden behandeld.
•   Wikipedia Wat is een kruiskerk? Een kruiskerk is een kerk waarvan de plattegrond 

een kruisvorm heeft. Deze bouwvorm is karakteristiek voor de romaanse en gotische 
bouwperiode, de tijd waaruit de meeste oude kerken in ons land stammen. Op deze 
pagina staat een uitgebreide beschrijvingen van deze kerken en de verschillende 
delen die in de bouw van deze kerken te zien zijn.

•   De 100 oudste kerken van Nederland De oude kerken in de gemeente zijn allemaal 
zo’n 600 jaar oud, maar zijn er eigenlijk nog oudere kerken in Nederland. Op deze 
website staat een lijst met de 100 oudste kerken van Nederland.

3. Websites over de middeleeuwen (algemeen)
•   Vogala Hoe klonken de mensen in de Middeleeuwen? Op deze website kun je luis-

teren naar beroemde middeleeuwse fabels, liederen, gebeden en andere gesproken 
tekst. Je zult horen dat het Nederelands erg veranderd is in al die eeuwen!

•   Het leven in de Middeleeuwen Een spreekbeurt uit het voortgezet onderwijs met 
goed leesbare informatie over het leven in de Middeleeuwen

•   Wikikids Lees weetjes en feiten over de Middeleeuwen op deze wikipagina voor kids.
•   Vervoer in de Middeleeuwen over land Vervoer en reizen in de Middeleeuwen was 

een hele onderneming. De meeste mensen moesten lopen en goederen werden 

EXTRA INFORMATIE 
EN INSPIRATIE
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http://www.vogala.org/tekst/esopet-de-vos-en-de-raaf
http://www.docukit.nl/spreekbeurt/het-leven-in-de-middeleeuwen
http://wikikids.nl/Middeleeuwen#Weetjes_en_feiten
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/70486-vervoer-in-de-middeleeuwen-over-land.html


gedragen of op een kar met houten wielen over hobbelige wegen vervoerd. Reizen 
duurde ook veel langer dan nu en onderweg was je je leven niet zeker met al die 
rovers. 

•   Vervoer in de Middeleeuwen over water (binnenvaart) In de Middeleeuwen werden 
zware spullen vooral over het water vervoerd. De binnenvaart was voor de spullen die 
uit Duitsland en België kwamen daarom ook erg belangrijk. 

4. Aansluiting met het Verhaal van Ede
Zie voor het Verhaal van Ede www.regiocanons.nl en www.mijngelderland.nl
•   Mijngelderland Godsdienst in Ede. Lees hier over de reformatie in Ede en andere  

informatie over godsdienst in Ede.
•   Mijngelderland De Hessenwegen. De Hessenwegen waren de snelwegen van de Mid-

deleeuwen. Deze oude wegen kun je nog steeds terugzien in het landschap van Ede.

5. Filmpjes voor in de klas
•   SchoolTV Klokgieten 
  In het Brabantse Asten staat de grootste klokgieterij ter wereld! De klok van de Notre 

Dame in Parijs is daar gegoten. Nienke bezoekt Bert Augustus. Hij is campanoloog, 
oftewel klokkendeskundige.

•   SchoolTV Onrust in de Nederlanden, honger armoede en onvrede.  
In 1566 is het onrustig in de Nederlanden. Veel mensen zijn ontevreden. Het komt tot 
een razernij tegen de kerken. Wat gebeurde er precies?

•   SchoolTV De protestantse kerk, het gebedshuis van protestanten. 
Het gebedshuis van protestanten is een kerk. Zij komen daar op zondag bij elkaar.  
Ze luisteren naar verhalen uit de bijbel en de preek van de dominee.

•   SchoolTV Heilige huisjes, de protestantse kerk. 
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  Er zijn protestantse kerken in overvloed. Ze variëren van groot tot klein. Het interieur 
is vaak sober en alle aandacht gaat naar de preekstoel. De kinderen ontdekken waar-
om er zoveel verschillende protestantse kerken in Nederland zijn. Bij dit programma is 
ook lesmateriaal beschikbaar via www.schooltvwebshop.nl

MONUMENTEN bezoek de kerk

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/75761-vervoer-in-de-middeleeuwen-binnenvaart.html
http://www.regiocanons.nl/gelderland/ede
http://www.mijngelderland.nl/
http://www.mijngelderland.nl/inhoud/canons/ede/godsdienst-in-ede
http://www.mijngelderland.nl/inhoud/canons/ede/hessenwegen
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-klokgieten/
http://www.schooltv.nl/video/onrust-in-de-nederlanden-honger-armoede-en-onvrede/#q=Onrust%20in%20de%20Nederlanden%2C%20honger%20armoede%20en%20onvrede
http://www.schooltv.nl/video/de-protestantse-kerk-het-gebedshuis-van-protestanten/#q=De%20protestantse%20kerk%2C%20het%20gebedshuis%20van%20protestanten
http://www.schooltv.nl/video/heilige-huisjes-protestantse-kerk/#q=Heilige%20huisjes%2C%20de%20protestantse%20kerk
https://www.schooltvwebshop.nl/
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Mogelijk gemaakt door 
De erfgoedleerlijn Ede is financieel tot stand gekomen 
met behulp van het Fonds voor Cultuurparticipatie en 
de Gemeente Ede.

© Ede 01 / 2016

Auteurs- en beeldrecht 
Het auteursrecht op de site en dit educatieve product 
berust bij CultuurPunt Ede. 
We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk beeld-
rechteigenaren te achterhalen en hen om toestem-
ming gevraagd. In enkele gevallen was het niet moge-
lijk de eigenaren te vinden. Mocht u menen rechten te 
hebben op beeldmateriaal, neem dan contact op via 
leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl .
 

Beeldmateriaal
De meeste foto’s in de handleidingen en bijlagen zijn 
beschikbaar gesteld door het Gemeentearchief Ede.

Inhoud 
Aan de samenstelling van de website en het educa-
tieve product wordt veel zorg besteed. Toch kan het 
voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. 
Heeft u fouten of tekortkomingen ontdekt, neem dan 
contact met ons op via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl . 
De informatie kan zonder vooraankondiging wijzigen. 
Hierdoor kunnen aan de website geen rechten  
worden ontleend. 

Hyperlinks 
De website en de handleidingen bevatten diverse 
hyperlinks naar sites die buiten het domein van  
CultuurPunt Ede liggen. Deze hyperlinks zijn op- 
genomen als extra service en geven vaak meer infor-
matie over het betreffende onderwerp. CultuurPunt 
Ede is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van deze sites. 

CONTACT / COLOFON / DISCLAIMER

CultuurPunt Ede
W: www.cultura-ede.nl
E: leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl 
T: 0318 - 672 810

Uitvoering 
Ontwikkelen en uitvoeren handleiding:  
Chrome Yellow museumeducatie met medewerking 
van Jan ten Hoopen 
Begeleiding, advies en redactie:   
Chrome Yellow museumeducatie
Vormgeving: Geralda van Ginkel | grafisch ontwerp

EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede MONUMENTEN bezoek de kerk

Dit project is (mede) mogelijk 
gemaakt door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie.

GERALDA VAN GINKEL | 
GRAFISCH ONTWERP 

https://www.cultura-ede.nl/
http://www.vanginkelgrafischontwerp.nl/
http://www.chromeyellow.nl/



