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GENT (RKnieuws.net) - Met zijn boek "Doodgelukkig leven" wint auteur Jan De Cock de
"Prijs voor het Spirituele Boek 2012". De "Prijs voor het Religieuze Boek 2012" wordt
gedeeld tussen Huub Oosterhuis ("150 psalmen vrij" en zijn hele oeuvre) en Mark Rotsaert
"Geestelijke onderscheiding bij Ignatius van Loyola".
De "Prijs voor het Spirituele Boek" bekroont een boek "waarin op een toegankelijke wijze
wordt bijgedragen tot de zoektocht naar zin, bezinning en bezieling in de huidige
samenleving." In het boek "Doodgelukkig leven. Verhalen uit het ziekenhuis", loopt auteur
Jan De Cock door het ziekenhuis, kijkt en luistert.
De "Prijs voor het Religieuze Boek" bekroont een boek "waarin de evangelische boodschap
centraal staat vanuit een christelijk perspectief". Huub Oosterhuis vertaalt sinds 1962 psalmen
"maar hij voelt te goed hun ware betekenis aan om dat letterlijk te doen", aldus de jury.
"Daarom neemt hij de vrijheid die de teksten verdienen." Oosterhuis deelt de prijs met Mark
Rotsaert met het werk "Geestelijke onderscheiding bij Ignatius van Loyola."
De prijs werd woensdagavond in Gent uitgereikt door de Vereniging van de Uitgevers van de
Katholieke Periodieke Pers (VUKPP).
Uit: http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=73327

JAN DE COCK: ‘HET LEVEN ZELF
GETUIGT OVER OPSTANDING EN
HOOP’
GENT (KerkNet) – Jan De Cock, die deze week met ‘Doodgelukkig leven. Verhalen uit het
ziekenhuis’ de prijs van het spirituele boek won, draagt die onderscheiding op aan alle zieken.
“Ik ben een gelukkige pastor. Het is een belangrijke stimulans dat een boek met een
spiritualiteit die recht uit het leven is gegrepen wordt bekroond. Ik beschouw mezelf slechts
als vertaler van wat mensen beleven en geloven.”
De Cock is ziekenhuispastor in Antwerpen. In zijn bekroonde boek neemt hij de lezer, als het
ware van bed naar bed, mee door het ziekenhuis. Juryvicevoorzitter Mieke Van Hecke prees

bij de toekenning van de literatuurprijs ‘Doodgelukkig leven’ wegens de ontroerende verhalen,
vaak voorzien van een portie humor die troost en bemoediging bieden, zowel voor patiënten
zelf als mensen met een zieke of stervende in hun omgeving. “Dit is een optimistisch boek dat
je in een keer uitleest, omdat het zo vlot is geschreven”, zei Mieke Van Hecke.
Jan De Cock: “Ik werd verbaasd door deze erkenning, omdat ik ‘Doodgelukkig leven’ niet
bewust als een spiritueel boek heb geschreven. Maar ik heb het boek daarna met die bril wel
herlezen. Het ziekenhuisbed is een van de plaatsen waar de dimensie van het mysterie
onvermijdelijk aanwezig is.” ‘Doodgelukkig leven’ wordt geprezen als een boek van
opstanding en hoop. “Toen ik met dit boek begon, wilde ik de opstanding en verrijzenis niet
verkondigen. Maar het leven zelf, vooral in een ziekenhuis, vertelt en getuigt daarover. Een
ziekenhuis is het verhaal van Bethlehem en Golgotha, het is het verhaal van de opstanding.
Maar aan die opstanding gaat vaak veel opstandigheid vooraf.”

Jan De Cock Bron: Phk/KerkNet

Bert Claerhout, hoofdredacteur KERK & leven, in gesprek met Jan De Cock (links), winnaar
spirituele boek en Mark Rotsaert (rechts). Bron: Phk/KerkNet

Na de ontvangst van de prijs van het spirituele boek (met het kunstwerk van Agnes Pas) Bron:
Phk/Kerknet
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Uit: http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=110041

