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TWEEDE SCHOLENREEKS ‘FEEST! IN OOST EN WEST’ WEER VOLGEBOEKT
‘Educatie op locatie’
Vorig jaar startte de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) als deelnemer in het landelijke
educatieproject ‘Feest! Weet wat je viert’, onder regie van Museum Catharijneconvent. De kerk
en toren van Garmerwolde zijn het brandpunt van het Groninger project ‘Feest! In Oost en
West’. Op die plek kunnen kinderen zich via educatieve programma’s verdiepen in het
immaterieel erfgoed van religieuze feesten. De vijf wereldreligies komen allemaal aan bod, in
de context van de prachtige middeleeuwse kerk van Garmerwolde. Komende week zijn de
locatieprogramma’s weer volgeboekt en worden er negen klassen ontvangen.
In maart kwamen negen groepen voor ‘Oost West, Paasbest’. Omdat het nu de ramadan is,
de islamitische vastenmaand, draait het locatieprogramma om ramadan en Suikerfeest, en
vastentradities in andere religies. Kinderen ontdekken verschillen én overeenkomsten tussen
diverse tradities, bijvoorbeeld door een speciaal memoryspel te spelen waarin de gebruiken
uit Oost en West spelenderwijs helder worden. Kinderen uit moslimgezinnen vertellen hoe zij
thuis ramadan en Suikerfeest ervaren, én er is een creatieve verwerking van alles wat is
gehoord en geleerd.
Het locatieprogramma ‘Ramadan en Suikerfeest’ vindt plaats van 4 tot en met 8 juni in en
rondom de kerk van Garmerwolde. Het animo bij scholen is groot, de week is volgeboekt.
Scholen geven aan behoefte te hebben aan een inhoudelijke benadering van religieuze
tradities. De (seculiere) SOGK neemt als uitgangspunt haar eigen collectie kerkgebouwen:
waarom zijn er afbeeldingen in de gewelven geschilderd? Wat is daarop te zien? Waarom wijst
een gotisch venster naar de hemel? Vanuit het eigen cultureel erfgoed kan gemakkelijk een
brug worden geslagen naar vormen in andere geloven. Mensen geven in feesten en gebruiken
vorm aan hoogte- en dieptepunten in het leven, en daarin zijn veel overeenkomsten te
ontdekken. Wie daar oog voor krijgt, zal een ander ook beter begrijpen. Alle mensen vieren en
geven daar vorm aan; en door het begrijpen van die vormen begrijpen kinderen elkaar een
beetje beter.
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