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DE TAMARISK EERSTE SCHOOLGROEP IN DE SCHOOLKERK IN GARMERWOLDE
Groep 7 en 8 van CBS De Tamarisk uit stad is op vrijdag 11 september 2020 de eerste schoolklas
die het programma Feest! In Oost en West gaat beleven in de Schoolkerk in Garmerwolde. In de
losstaande toren is een interactieve tentoonstelling gerealiseerd, waarin acht feesten uit oost en
west tot leven komen. Sinds juni is de toren in het weekend open voor algemeen publiek, nu zijn
doordeweeks ook de schoolklassen aan de beurt. De Schoolkerk is een concept van de Stichting
Oude Groninger Kerken.
In februari 2020 heropende de Stichting Oude Groninger Kerken de kerk van Garmerwolde, na
een poos van bouwwerkzaamheden. De plek heeft met de naam Schoolkerk een duidelijk
educatief profiel gekregen.
In de losstaande toren bekijk je als bezoeker de spannende tentoonstelling Feest! In Oost en
West, begeleid door een audiotour. In de tentoonstelling komen acht feesten uit oost en west tot
leven. Er is een spectaculaire, hypermoderne trap gebouwd in de toren, zodat je vlak langs de
eeuwenoude kloostermoppen en balken naar boven klimt. Onderweg word je als het ware
ondergedompeld in de acht feesten. Bovenin is een uitkijkpunt over het omringende Groninger
land. In de middeleeuwse kerk zijn gewelfschilderingen te zien die de feesten Kerstmis en Pasen
verbeelden, evenals veel fantasiefiguren à la Jeroen Bosch.
De bedoeling van het schoolprogramma Feest! In Oost en West is dat kinderen met elkaar in
gesprek gaan over feesten en tradities, van zichzelf en van de ander. Feesten zijn herkenbaar voor
iedereen, of je nou gelovig bent of niet. Mensen geven in feesten en gebruiken vorm aan hoogteen dieptepunten in het leven. Daarin zijn veel overeenkomsten te ontdekken. Wie daar oog voor
krijgt, zal een ander ook beter begrijpen. De Tamarisk bezocht in 2018 ook al een Feest!programma van de Stichting Oude Groninger Kerken in Garmerwolde, dat ging over de Ramadan
en andere vastentradities.
Scholen kunnen het programma Feest! in Oost en West, inclusief busvervoer van het Nationaal
Busmuseum, boeken op de website www.schoolkerk.nl.
Bij de Schoolkerk werken nu drie partijen samen: de plaatselijke commissie fungeert als brug naar
het dorp en organiseert dorpsactiviteiten, AvecPlezier ontvangt bezoekers in het weekend, en de
Stichting Oude Groninger Kerken is er doordeweeks actief op educatief gebied. Vlak na de
opening eind februari moest de Schoolkerk weer dicht vanwege Corona, maar sinds juni is de
toren in de weekenden honderden keren bezocht, en is het steeds gezellig druk geweest bij
AvecPlezier. De middeleeuwse kerk wordt iedere dag opengezet door de plaatselijke commissie,
zodat ook de toevallige voorbijganger de kerk kan bewonderen. Garmerwolde ligt sinds de
herindeling in de gemeente Groningen, en kan op veel aanloop rekenen via de Stadsweg.
De Schoolkerk is iedere zaterdag en zondag open van 10:00 tot 18:00 uur. Wie de toren wil
bezoeken, moet wel even reserveren via www.avecplezier.nl.
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 0652102342.

Uitnodiging voor de pers
Het lesprogramma is op vrijdag 11 september 2020, van 10:00-11:30 uur. Pers is welkom, maar
wordt gevraagd zich aan te melden, zodat er niet te veel mensen op de locatie aanwezig zijn.
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