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een project over dood en leven, in en rond de Janskerk
DOODGEWOON

Doodgewoon werd bekroond met de Gouden Griffel 2015. Uit het juryrapport:

‘Bette Westera heeft met Doodgewoon een schitterende, ongekend rijke 
 bundel doodslyriek geschreven, waar verdriet, verwondering, opstandigheid, 
 berusting en woede onder woorden worden gebracht. Troostrijk is de bundel 
ook, niet omdat Westera de dood sussend toedekt met een roze dekentje, maar 
(…)  woorden vindt voor het gewoonlijk onbeschrijfelijke verdriet en het grote 
mysterie dat de dood is.’ 



PROGRAMMA
Zondagse vieringen om 11.00 uur in de Janskerk, Janskerkhof Utrecht

• 4 november: Allerzielen: hoe gaan we om met verlies en  
 verdriet?
• 11 november:   Vergankelijkheid: wat doet de dood met onze 

manier van in het leven staan?
• 18 november:  Het leven vieren in het licht van de dood. 
• 25 november:    Van U is de toekomst: over de vraag of het leven 

na de dood verdergaat.

Kinderen vanaf 4 jaar zijn nadrukkelijk welkom. In elke viering is ook voor 
hen iets te beleven. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders is er op  
18 november ‘Kerk op schoot’. Elke zondagochtend is er een boekentafel.

DOORDEWEEKSE ACTIVITEITEN
• woensdag 7 november:   Christa Anbeek en Bette Westera in gesprek over  

omgaan met verlies. 20.00 uur Oudegracht 33, 
Utrecht, deelnemersbijdrage € 5,-

• woensdag 14 november:   Dans!kerk (www.danskerk.nl) rond het thema. 
20.00 uur in de Janskerk (inloop vanaf 19.30 uur). 
Deelnemersbijdrage € 10,- (€ 5,- voor studenten, 
minima etc.). 

  Informatie en opgave: Marije Vermerris, 
 info@danskerk.nl

• donderdag 22 november:  gespreksavond over leven en sterven voor ouders 
van kinderen in de basisschoolleeftijd. Informatie 
en opgave: elisewoertman@hotmail.com

• woensdag 28 november:   film Departures. Een werkloze cellist krijgt  
een baan bij een uitvaartonderneming.  
De rituelen die hij daar moet uitvoeren, leren 
hem inzien waar het in het leven werkelijk om 
draait. 20.00 uur Oudegracht 33, Utrecht,  
deelnemersbijdrage € 5,- 

Tijdens de activiteiten aan de Oudegracht zijn daar de illustraties uit  
Doodgewoon van Sylvia Weve te zien. 

Wees van harte welkom!

een project over dood en leven, in en rond de Janskerk
DOODGEWOON
In de maand november 2018 organiseert de EUG-Janskerkgemeente Utrecht 
een aantal activiteiten naar aanleiding van Doodgewoon, de  driedubbel  
bekroonde kinderpoëziebundel over de dood, geschreven door Bette Westera 
en geïllustreerd door Sylvia Weve (Gottmer 2014).

De dood hoort bij het leven. Iedereen krijgt ermee te maken: de dood van de 
poes, een oma die sterft, het verlies van een ouder, partner of kind, een onge-
neeslijke ziekte, en uiteindelijk het eigen sterven. 

De EUG-Janskerkgemeente wil aan dit thema aandacht  
besteden in vieringen en andere activiteiten, vanuit de  
gedachte dat eindigheid in het leven is ‘ingebouwd’,  
en dat stilstaan bij de dood uitnodigt tot intens leven.
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