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Persbericht 

 
OPENING FEEST! IN OOST EN WEST IN DE SCHOOLKERK GARMERWOLDE 
 
Op 28 februari opent de tentoonstelling Feest! In Oost en West in de Schoolkerk in 
Garmerwolde feestelijk haar deuren. Na een periode van intensieve verbouwing is de kerk 
van Garmerwolde straks weer klaar voor bezoek. In de toren is de tentoonstelling Feest! In 
Oost en West gerealiseerd, en op het groene kerkterrein opent Atelier AvecPlezier in het 
gloednieuwe ontvangstgebouw. Het hele kerkelijk complex van Garmerwolde functioneert na 
de opening onder de naam de Schoolkerk. Vanaf 29 februari is de Schoolkerk en de 
tentoonstelling Feest! In Oost en West ieder weekend van 10:00 tot 18:00 uur open voor 
publiek.  
 
In de toren is een spectaculaire, Escher-achtige trap gerealiseerd, een ontwerp van architect 
Marnix van der Scheer (MX13). De bezoeker maakt op de trap een ontdekkingsreis langs de 
prachtig vormgegeven, interactieve tentoonstelling Feest! In Oost en West, een ontwerp van 
Studio 212 Fahrenheit. Op het terrein is een nieuw ontvangstgebouw met horecafunctie 
gebouwd, waarin het Atelier van AvecPlezier gevestigd is. Vanuit het Atelier lopen bezoekers 
over het terrein naar de 13e-eeuwse kerk. Op het kerkhof zijn de oude contouren van de 
kerk weer zichtbaar gemaakt, zodat duidelijk wordt dat de kerk vroeger een stuk groter was. 
 
De Schoolkerk is een concept van de Stichting Oude Groninger Kerken. De stichting 
presenteert het kerkelijk complex van Garmerwolde als educatieve locatie; een plek die 
mensen en gedachten in beweging brengt. Je bent nooit te oud om te leren, en de 
Schoolkerk biedt dan ook een warm welkom aan jong en oud.  
 
De Feest-tentoonstelling maakt deel uit van het landelijke museale project ‘Feest! Weet wat 
je viert’ onder regie van Museum Catharijneconvent. Op elf samenwerkende locaties zijn 
Feest-tentoonstellingen te bezoeken, met als doel: Feest voor alle kinderen van Nederland. 
In de tentoonstelling in Garmerwolde staat het immaterieel erfgoed van religieuze feesten 
centraal. 
 
Vanaf zaterdag 29 februari is de Schoolkerk en de tentoonstelling Feest! In Oost en West 
ieder weekend van 10:00 tot 18:00 uur open voor cultuurliefhebbers, toeristen en passanten. 
Zij kunnen de kerk en de tentoonstelling bezoeken en in het Atelier van AvecPlezier een 
kopje koffie of thee komen drinken, met huisgemaakt gebak of een andere lekkernij. De kerk 
is één van de open kerken van de stichting en is altijd toegankelijk. 
 
Op schooldagen ontvangt de Schoolkerk (bovenbouw-)groepen uit het primair onderwijs. Het 
schoolprogramma bestaat uit een bezoek aan de tentoonstelling Feest! In Oost en West, 
gecombineerd met dialoog, om elkaars achtergronden en opvattingen te leren kennen en 
begrijpen.  
 
De Schoolkerk gaat van start met de tentoonstelling Feest! In Oost en West, maar breidt 
haar aanbod de komende jaren uit. Op de splinternieuwe website www.schoolkerk.nl is meer 
informatie te vinden. 
 



De kerk blijft ook van en voor het dorp; dorpstradities en activiteiten vinden er hun plek. Ook 
voor rouw en trouw blijft ruimte. De Schoolkerk is een levende, volop gebruikte en 
toekomstgerichte locatie op het platteland. 
 
EINDE BERICHT 

 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke 
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-
3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl 
 
Opening Feest! In Oost en West op vrijdag 28 februari 14:30-17:00u. is voor genodigden. 
Pers is welkom, aanmelden kan via info@groningerkerken.nl.  
 
Afbeelding 1: Interieur toren, ontwerp: MX13, foto: Peter de Kan 
Afbeelding 2: Kinderen bij toren Garmerwolde, foto: Ronny Benjamins 
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