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'STA WANDELAAR EN LEES – BIJZONDERE BUSEXCURSIE 28 JANUARI 2016 
Grafpoëzie op Groninger kerkhoven – Marsum, Leermens en Eenum 
 
Op Gedichtendag donderdag 28 januari organiseert de Stichting Oude Groningen Kerken 
(SOGK) een busexcursie langs drie kerkhoven met bijzondere grafpoëzie. De Groninger 
kerken, kerkhoven en begraafplaatsen zijn buitengewoon rijk aan grafverzen en er zijn vaak 
hartverscheurende persoonlijke teksten te vinden. De jaarlijkse Gedichtendag in de 
Poëzieweek van, vormt de aanleiding voor deze bijzondere excursie. 
 
Tijdens deze tocht gaan we langs drie plekken met prachtige voorbeelden van grafpoëzie. 
Een medewerker van de Stichting Oude Groninger Kerken is aanwezig voor tekst en uitleg. 
We beginnen op het kerkhof van Marsum, gaan vervolgens naar Leermens en komen als 
laatste aan op het kerkhof van Eenum. Hier treffen we onder andere als grafschrift de titel 
van deze excursie aan. We sluiten de middag in de kerk af met een (graf)poëzievoordracht, 
muziek en een drankje. 
 
Wanneer de excursiegangers zelf over gedichten beschikken die met Groninger kerkhoven, 
Groninger kerken of Groninger landschappen te maken hebben, dan nodigen wij hen uit 
deze mee te nemen en eventueel zelf voor te dragen in de kerk van Eenum. 
 
De excursie start om 12.30 uur bij het Hoofdstation in Groningen en we zijn hier weer terug 
om circa 17.00 uur. Aanmelden kan via info@groningerkerken.nl of 050-3123569. 
De prijs van de excursie bedraagt € 22,50 (niet-donateurs) en € 18,00 (donateurs van de 
SOGK). Dit bedrag is inclusief borrel.  
 
NB: Deze tocht gaat door wanneer minimaal 15 deelnemers geboekt hebben. En: deze 
excursie speelt zich voornamelijk buiten af, dus denk om stevig en warm schoeisel en 
warme, winddichte kleding! 
 
Sinds januari 2000 bestaat de Gedichtendag, een dag waarop poëzie in al haar 
verschijningsvormen extra in de belangstelling staat in Nederland en België. Deze 
Gedichtendag is een initiatief van Poetry International en wordt jaarlijks gehouden op de 
laatste donderdag van januari. Ondertussen zijn we 15 jaar verder en spreken we niet meer 
van een Gedichtendag maar van De Poëzieweek. 
 
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 
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