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SCHOLEN VCOG EN GEMEENTE TEN BOER KIEZEN VOOR OOST WEST PAASBEST
Feest! in Oost en West in de kerk van Garmerwolde
Negen basisscholen, waaronder scholen uit de Gemeente Ten Boer en scholen van
schoolvereniging VCOG, bezoeken komende week de kerk van Garmerwolde, een van de
leden van de Groninger Kerkenfamilie, voor het educatieve programma Oost West,
Paasbest. Kinderen maken in het programma kennis met Pasen als een voorjaarsfeest van
nieuw begin. Ze leren over diverse geloven en tradities waarin nieuw begin ook wordt
gevierd, met eigen rituelen en gewoonten.
De schoolklassen worden ontvangen in het midden van de 13e-eeuwse kerk van
Garmerwolde. Daar komen in een kringgesprek allerlei onderdelen van Pasen aan de orde.
Van paaseitjes in de winkel tot voorjaarsbloeiers en lekker eten; maar ook het Paasverhaal
uit de christelijke traditie wordt gememoreerd. Bijzonder genoeg is dat Paasverhaal ook
zichtbaar in de kerk; in de 16e-eeuwse gewelfschilderingen in het Zuidtransept van de kerk.
Een gewelf is zo bekeken net een ei, maar dan van binnen versierd! Orthodox Pasen en
Pesach komen aan de orde, evenals andere feesten van nieuw begin zoals Holi Pagwah en
Newroz. Kinderen delen wat zij zelf vieren in het voorjaar. Vervolgens is het tijd om de
eivormige gewelven ook eens van de bovenkant te bekijken, en is er een thematisch
spellencircuit met onder andere ‘jeu de ei’. Als afsluiting maken de kinderen zelf een paasei
voor iemand in hun omgeving. In het ei stoppen ze een voorjaarswens voor diegene, waarna
het vrolijk versierde ei mee naar huis mag.
Oost West, Paasbest is onderdeel van Feest! In Oost en West in Garmerwolde. Later dit jaar
volgen themaweken over feesten uit de vijf wereldreligies (‘Geef me de Vijf’) en over
Ramadan en Suikerfeest. Het programma over Ramadan en Suikerfeest wordt ontwikkeld
samen met de Rijksuniversiteit Groningen. Feest! In Oost en West is onderdeel van het
landelijke project Feest! Weet wat je viert, van Museum Catharijneconvent. Verschillende
landelijke musea doen hieraan mee. Scholen in de gemeente Ten Boer en van
Scholenvereniging VCOG (waaronder tien scholen in en rondom de stad Groningen) zijn
enthousiast over Feest! In Oost en West en zullen dit jaar deelnemen aan de verschillende
programma’s.
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Adres: Dorpsweg 69, 9798 PD Garmerwolde. De programma’s vinden plaats van maandag
19 maart t/m vrijdagochtend 23 maart, er wordt steeds in de ochtend en middag een
programma gedraaid.
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