
07  juni  2018 , pag.  26

‘De kerk is helemaal volgeboekt’
Zeventien leerlin-
gen van de basis-
school De Tama-
risk uit de stad
kwamen gisteren
ogen en oren te
kort in de fraaie,
eeuwenoude kerk
in Garmerwolde.

GERDT VAN HOFSLOT

‘H
oeveel moslims zit-
ten er bij jullie in de
klas?’’, vraagt Agmar
van Rijn van de Stich-

ting Oude Groninger Kerken aan de
kinderen die in een kring om haar
heen zitten op zachte kussens op de
grond. Er gaan zeven vingers om-
hoog. ,,We zijn nu in een kerk. En
mensen die moslim zijn, gaan naar
een moskee. Weten jullie wat daar
anders aan is?’’

Geduldig legt ze het verschil uit
terwijl zeventien paar ogen haar vol-
gen. Ineens steekt een jochie zijn
vinger op. ,,Kijk mevrouw, een pia-
no’’, zegt hij terwijl hij wijst op het
monumentale orgel.

De juf van de combinatiegroep 5/
6/7 van de christelijke basisschool
De Tamarisk, Anita Snip, lacht. ,,Kin-
deren zijn altijd nieuwsgierig, dat
kunnen ze niet verbergen.’’

Maar, stelt ze ook vast, haar groep
luistert aandachtig naar de verhalen
van Van Rijn. ,,Ik vind dit een hart-
stikke leuk project. Het is ook prach-
tig dat moslimkinderen in de kerk
komen. En we zijn in april met een
klas trouwens ook naar de synagoge
in Groningen geweest. Ze leren er
iets van. En het belangrijkste van al-
les, ze luisteren naar elkaar.’’

Dat laatste is misschien niet altijd
vanzelfsprekend. In de klas van Snip
zitten diverse nationaliteiten. ,,We
hebben naast Nederlandse ook kin-
deren uit Somalië, Ghana, Irak, Syrië
en van de Antillen. En er is ook nog
iemand met een Spaanse vader.’’

Het project in Garmerwolde is het
brandpunt van Feest in Oost en
West, zoals de bezoeken van kinde-
ren aan kerken worden genoemd.

De bedoeling is dat de jeugd in een
kerk kennismaakt met het bijzonde-
re historische erfgoed en iets te ho-
ren krijgt over religieuze feesten.
Voor alle vijf wereldreligies is ruim-
te gemaakt in het programma.

Volgens Van Rijn is er veel belang-
stelling van scholen. ,,Alle program-
ma’s hier in Garmerwolde zijn vol-
geboekt. We ontvangen deze week
negen klassen.’’

Dat er nu met name aandacht is
voor de islamitische religie komt
doordat het ramadan is. In de kerk
wordt de islamitische vastenmaand
vergeleken met de christelijke vas-
tentraditie, die overigens flink aan
populariteit heeft ingeboet.

,,Scholen hebben duidelijk be-

hoefte aan een inhoudelijke benade-
ring van religieuze tradities’’, zegt de
stichting in een persbericht. Welis-
waar kalft de kerkgang rap af, maar
,,mensen geven in feesten en gebrui-
ken vorm aan hoogte- en dieptepun-
ten in het leven. En daarin zijn veel
overeenkomsten te ontdekken. Wie
daar oog voor krijgt, zal een ander
ook beter begrijpen.’’

En de leerlingen van de stad-Gro-
ninger school hebben zeker oog
voor de pracht en praal in de roma-
no-gotische kerk in Garmerwolde.
Haast ademloos turen ze naar het
plafond, wanneer Van Rijn tekst en
uitleg geeft bij de muur- en plafond-
schilderingen.

Drie jongens mogen iets vertellen
over de ramadan aan de hand van
een grote plaat die ze zelf hebben ge-
maakt. Vervolgens buigt de groep
zich over een kloeke wereldkaart,
om uit te zoeken waar overal islami-
tische landen liggen.

Daarna splitst de groep zich. Een
deel gaat naar een bijgebouw om te
knutselen, de rest gaat naar de toren
en het kerkhof. Ze gaan er een zelfge-

maakt memoryspel spelen.
Ajmal (11), gehuld in een smette-

loos witte djellaba, vermaakt zich
prima. ,,Ik vind dit leuk. Ja echt. We
leren iets over het geloof. En ik ben
nog nooit in een kerk geweest.’’

Van Rijn speelt aan de voet van de
toren een memoryspel met de kin-
deren. Die gaan enthousiast op in
het geheugenspel, waar ze steeds
twee bij elkaar horende kaartjes
moeten omdraaien. ,,Jongens, de
koeien slaan nog op hol als jullie zo
doorgaan’’, zegt Snip vermanend.

Van Rijn is blij met de komst van
de jeugd. ,,Deze kerk is van iedereen,
ongeacht je afkomst of achtergrond.
We willen iedereen hier naar binnen
halen.’’

‘Ik vind dit leuk,
ja echt. We
leren iets over
het geloof’

Schoolkinderen uit Groningen komen ogen tekort om de prachtige muurschilderingen in de kerk van Garmerwolde te bekijken. FOTO DVHN


