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Hoger en dieper ben ik dan ik ben
er spreekt een stem in mij die ik niet ken
er voert een huivering door mijn atomen
die angsten en vermoedens plant, en dromen.
Oproep
De afgelopen periode hebben we in de (online) vieringen regelmatig een gedicht van
Catharina Visser gebruikt. Een bekend en geliefd lied dat we van haar zingen is: Besef,
het leven is dansen tussen licht en donker…
Catharina heeft een schat aan teksten nagelaten. Zij leidde bezinnings- en
meditatiedagen en verzorgde vele lezingen in het land. Daarnaast schreef ze ook 3
gedichtenbundels die helaas niet meer te krijgen zijn. Gelukkig heeft haar
levenspartner en uitgever Hans Luyten besloten om nog dit jaar een bundel uit te
geven met al haar verzamelde gedichten!
1932 - 2015
In De Zijp zingen we voornamelijk teksten van Huub Oosterhuis. Die sluiten nauw aan bij de bijbelse
verhalen die we lezen. De gedichten van Catharina zijn daar een heel eigen aanvulling op. Zij schrijft méér
over de binnenkant, over stilte, je zou het mystiek kunnen noemen. Ze schrijft geen grootse, meeslepende
teksten, maar je voelt een onderstroom…
Tom Löwenthal heeft afgelopen periode een aantal teksten van haar op muziek gezet en ook Henri
Heuvelmans heeft een prachtig verstild lied gecomponeerd. En zo ontstond het Catharina Visser-project.
Maar…ons muziekfonds is nu bijna leeg en we willen nog graag een aantal liederen componeren zodat er
uiteindelijk een verzameling van zo’n 15 liederen ontstaat waar we dan een CD mee kunnen opnemen.
Dát hopen we in het najaar te kunnen doen, met koorleden die graag aan dit project mee willen zingen!
(Hierover volgt later meer informatie). Deze CD zal dan samen met de gedichtenbundel worden uitgegeven.
Om de CD te realiseren is zo’n kleine € 10.000,- nodig: € 3.000,- voor nieuwe composities, € 3.500,- voor
opname door Mirasound en € 3.500,- voor de repetitiedagen en opname’s door musici. Het resultaat is dan
500 CD’s.
Daarom deze spontane oproep: wie zou mee willen sponsoren aan het Catharina Visser-project?
Ieder bedrag is welkom en de tien ‘grootste’ sponsors ontvangen de gedichtenbundel en de CD gratis!
Om de kans van slagen te vergroten wil het bestuur voor € 3.000,- garant staan, vanuit het bedrag dat vorig
jaar is ‘overgebleven’.
U kunt uw sponsorbijdrage overmaken aan Stichting De Zijp
NL60 INGB 0003 4456 41, onder vermelding van MSF (Moniek Siermann Fonds)
Dank en hartelijke groet, bestuur van De Zijp
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