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GEEF ME DE VIJF! – DE HELE WEEK IN DE KERK VAN GARMERWOLDE 
Achtste groepers slaan de vleugels uit 
 
Van 9 tot en met 13 juli vindt in de kerk van Garmerwolde het scholenprogramma ‘Geef me de 
Vijf!’ plaats. Het programma is onderdeel van ‘Feest! In Oost en West’ en is geschikt voor kinderen 
van groep 8. Voor hen zit de basisschooltijd er bijna op. Na de zomer slaan ze de vleugels uit op 
een nieuwe school.  
 
De wereld wordt groter voor deze tieners, ze maken nieuwe vrienden. Nieuwe vrienden brengen 
nieuwe verhalen; iedereen heeft immers zijn of haar eigen verhaal. Over familie, over waar je 
vandaan komt, over hoe je in het leven staat, en wat je belangrijk vindt. Over verschillende 
culturen, tradities en geloven. Op deze leeftijd zijn tieners ook sterk bezig met wie ze zelf zijn en 
hoe ze zich willen presenteren. Wie ben ik en wie ben jij? 
 
In en buiten (als het weer het toelaat) de eeuwenoude kerk van Garmerwolde gaan kinderen 
spelenderwijs aan de slag met deze nieuwe levensfase, waarin de wereld groter wordt. Via 
uitdagende en de verbeelding prikkelende spelvormen wordt kennis over de vijf wereldreligies 
aangeboden. De thema’s van dit programma zijn identiteit, imago en begrip voor elkaar.  
 
Tien schoolklassen uit stad en provincie Groningen zijn te gast in de kerk van Garmerwolde. Dit 
zijn Achtste groepers van de volgende scholen: De Tamarisk uit Groningen, CBS De Wieken uit 
Ten Post, Het Baken uit Westerlee, De Heerdstee uit Groningen, OBS Garmerwolde en de Anne 
Frankschool uit Hoogkerk. 
 
Feest! In Oost en West 
Vanaf 2019 kun je ‘Feest! In Oost en West’ gaan beleven in de toren en de kerk van Garmerwolde. 
'Feest! In Oost en West' is onderdeel van het landelijke project 'Feest! Weet wat je viert' van 
Museum Catharijneconvent in Utrecht. Doel van het project is om kinderen kennis te geven over 
het materiële en immateriële erfgoed van religieuze feesten, en de interculturele dialoog in 
Nederland een positieve impuls te geven. 
 
EINDE BERICHT 
----------------------------------------------------------------- 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, Communicatie en PR 
Stichting Oude Groninger Kerken woldring@groningerkerken.nl, tel: 050 – 3123569 of 06-
52102342. 
 
Foto’s: Leerlingen aan de slag in en buiten de kerk (Foto: SOGK) 
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