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gedoopt. Bij een kinderdoop willen de ouders God bedanken en vragen
ze Hem hun kind te beschermen. Bij een doop is ook altijd een peter en/
of meter aanwezig.
–> Godslamp Een lampje dat brandt om aan te geven dat het Heilig Sacrament (hostie, ongedesemd brood, het lichaam van Jezus) in de tabernakel aanwezig is.
–> kruisbeeld Er is altijd een kruis (Jezus aan het kruis) in de kerk aanwezig, dat vaak boven het altaar hangt.
–> kruiswegstatie aan weerszijden van de kerk zijn 14 (soms 15) schilderijen, soms ook in de vorm van beeldhouw- of houtsnijwerk die een voorstelling geven van de kruisweg (lijdensweg) van Jezus.
–> orgel meestal is er of vooraan in de kerk of achteraan op een balkon
een groot orgel. Tegenwoordig is er ook een kleiner elektrisch orgel vlakbij het gedeelte waar het koor zingt.
–> Paaskaars Een speciale, mooi versierde kaars wordt in de Paasnacht
aangestoken als symbool dat Jezus met Pasen is opgestaan. Deze kaars
brandt van Pasen tot Pinksteren en bij doopsel-, Vormsel- en uitvaartvieringen.
–> tabernakel De brandkast in de kerk herbergt het meest kostbare, het
Heilig Sacrament. Een tabernakel staat bovenop het hoofdaltaar, helemaal achterin de kerk, gericht op het oosten, daar waar de zon opkomt.

glasramen

Zo’n 1.000 jaar geleden werden kerken gebouwd die
steeds hoger werden. Het was toen nog niet mogelijk
om glas te maken dat zo groot was en niet brak.
Daarom maakten ze kleiner glas met lood ertussen:
glas-in-loodramen of glasramen.
Er zijn 2 technieken om gekleurd glas te krijgen:
1. kleurstof toevoegen bij het vervaardigen van glas;
2. glas beschilderen met speciale verf.
Zie de instructies op de achterzijde van deze flyer om
zelf een glasraam van papier te maken.
Zijn de glasramen in kerken je wel eens opgevallen? Meestal staat
er een Bijbels figuur op het glas. Als de zon op het raam staat, gaan de
kleuren nog meer spreken. Op ieder moment van de dag zijn de kleuren
anders. Dat komt door de lichtinval. Die glasramen met Bijbelse figuren
(Heiligen) zeggen veel over deze Heiligen. Want wat zijn Heiligen? Ze
geven licht en kleur en je kunt er doorheen kijken. Bij die glasramen is
dat letterlijk, maar in figuurlijke zin wil dat zeggen, dat Heiligen niets te
verbergen hebben, maar ons alles willen vertellen hoe we als Jezus licht
en kleur kunnen geven in ons leven voor anderen. Enkele Heiligen zijn
Sint-Martinus, Heilige Pater Damiaan, Sint-Jozef, Sint-Antonius, Sint-Jan …
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Heb je in een kerk van binnen wel eens goed rondgekeken? Dan zijn
je vast wel deze voorwerpen opgevallen:
–> altaar tafel waarop tijdens de eucharistieviering brood en wijn worden geplaatst
–> biechstoelen staan aan de zijkanten. Een biechtstoel bestaat uit 2 ge
deelten: 1 gedeelte voor de priester en een door een gordijn of rooster
afgescheiden gedeelte voor iemand die iets heeft gedaan en dit anoniem aan de priester wil vertellen om vergeving van God
te vragen.
–> doopvont een waterbekken waar doopwater in
wordt bewaard. Met dit doopwater kan iemand worden kerk in dekenaat Genk

Benodigheden:
zwart papier en zijdepapier, vliegerpapier of gekleurd cellofaan
schaar
lijm
Er zijn meerdere mogelijkheden om een glasraam
te maken:
1. Teken op het zwarte papier (geometrische; drie
hoek, vierkant ed.) vlakken, gescheiden door een
rand/reep zwart papier;
2. Kies voor 1 gekleurd papier als achtergrond. Knip
een vierhoek of cirkel uit het zwarte papier en
plak het gekleurd papier aan de achterkant.
Maak nu een figuur uit het zwarte papier dat je hebt uitgeknipt en
plak dat op het gekleurd papier;
3. Knip uit het zwart papier een vierhoek, zodat alleen een kader overblijft.
Knip nu uit 1 gekleurd papier een figuur dat in het midden van dat kader
komt. Knip of scheur repen uit ander gekleurd papier en vul de lege
vlakken hiermee op;
4. Knip uit het zwart papier een vierhoek, zodat alleen een kader over
blijft. Maak uit meerdere vellen gekleurd papier stukjes die je aan elkaar
plakt.
Houd er wel rekening mee, dat er donkerder tinten ontstaan
door meerdere lagen over elkaar heen te kleven.
Als jouw glasraam klaar is, kun je hem voor het raam hangen!
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