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Nieuwsbrief 42 
Januari 2023 

 

             In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

✓ 22 januari: Maandelijkse Zijpviering 

✓ Tweede zondag van de maand 

✓ Nieuw orgel 

✓ Psalmvieringen in 2023 

✓ Zomaar, een verhaal van Lidwina 

 

Allereerst willen we u langs deze weg  

 een voorspoedig nieuwjaar toewensen! 

        Zijp viering 

Op zondag 22 januari om 11 uur is er weer een Zijpviering, met als 

thema ‘Manna in de woestijn’.  Van harte welkom! 

 

Tweede zondag van de maand 

Zoals inmiddels een gewoonte is geworden, zal er op de tweede zondag 

van de maand in de middag een Zijp-activiteit plaatsvinden. 

 

Zondag 15 januari: Lezing Exodus door Hans Lammers  

Dit jaar lezen we tijdens de vieringen uit het boek Exodus, het boek van 

de Uittocht. En in ons leerhuis bespreken we interessante, bekende en 

minder bekende delen uit ditzelfde boek.  

Tijdens deze eenmalige lezing zal Hans Lammers dit boek voorstellen 

aan iedereen die daar interesse in heeft. Hij zal ingaan op het ontstaan 

ervan en op de grote lijn die erin te ontdekken valt. Vervolgens zal hij  

aan de hand van voorbeelden belangrijke thema’s en personages uit het 

boek de revue laten passeren, zoals Mozes, de dochter van Farao, Pasen 

(Pesach) en joodse wetgeving waaronder de Tien Woorden. Naast die 

bekende wetsregels zal hij ook aandacht besteden aan regels die in de 

hedendaagse kerkelijke setting meestal niet gelezen worden, maar zeer 

de moeite waard zijn. De lezing zal dus een mix worden van bekende 

én minder bekende zaken, van vertrouwde woorden en beelden én 

verrassende nieuwe inzichten.     U bent er van harte voor uitgenodigd. 

Tijd: 15.00 – 17.00 uur         Kosten: €10 pp   

Aanmelden via: reserveren@dezijp.nl 

 

Zondag 12 februari: Lezing over Psalmzingen  

door Moniek Siermann 

In het voorjaar starten we, naast de reguliere viering op de 4e zondag 

van de maand, met een Psalmviering op de 1e zondag van de maand 
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(vanaf 5 maart 2023). In deze lezing zal Moniek toelichten wat haar 

aanspreekt in de psalmen, over de verschillende vertalingen die er zijn 

en ook hoe verschillend de psalmen gezongen kunnen worden. We gaan 

die middag ook oefenen met Psalmen vrij van Huub Oosterhuis, 

gezongen op de abdijtonen! Na een korte uitleg over de abdijtonen, 

over de toonzetting, gaan we ook oefenen in twee groepen. We zingen 

elkaar toe, om en om. En hopen met Psalm 33 vrij: 

          Liefde begint met zingen. 

          Zing je lied, mijn stem. 

          Zingen maakt gelukkig. 

Tijd: 15.00 – 17.00 uur         Kosten: €10 pp    

Aanmelden via: reserveren@dezijp.nl 

 

Zondag 12 maart: Liedmiddag met oude en nieuwe psalmen  

o.l.v. Tom Löwenthal 

Iedereen is welkom om mee te zingen! 

We gaan die middag nieuwe psalmen instuderen, op verschillende 

melodieën, maar ook bekende psalmen uit De Zijp gaan we met elkaar 

zingen, sober eenstemmig, tot uitbundig vierstemmig en alles 

daartussen. Tom Löwenthal zal ons begeleiden op vleugel en  orgel. 

Tijd: 15.00 – 17.00 uur         Kosten: €10 pp    

Aanmelden via: reserveren@dezijp.nl 

 

Nieuw orgel 

Net voor kerst heeft de Zijp een nieuw 

(tweedehands) orgel in het bezit gekregen.  

Tijdens de kerstviering heeft Henri Heuvelmans 

ons al de nieuwe klanken laten horen! 

We zullen het af en toe gaan gebruiken tijdens de 

maandelijkse vieringen, en ook bij de nieuwe 

psalmvieringen. 

 

 

Psalmvieringen iedere 1e zondag van de maand, te beginnen op 

5 maart 2023 

In een aantal kloosters en abdijen in Nederland worden nog dagelijks de 

psalmen gereciteerd, eenvoudige tonen, gregoriaans klinkend, met als 

voordeel dat andere mensen makkelijk kunnen meezingen. Het is een 

kwestie van op de accenten letten. 

De eenvoud en herhaling van de muziek maakt dat de woorden van de 

psalmen nog beter binnen komen. Veelal wordt de vertaling van 

Gerhardt/van der Zeyde gebruikt, maar er bestaat sinds 2012 ook een 

vrije vertaling van Huub Oosterhuis en die zijn ook te zingen op de 

eenvoudige abdijtonen. 

 

In een psalmviering staan we stil bij één psalm. Daar cirkelen we 

omheen, met verschillende vertalingen, verschillende manieren van 

zingen. Weinig uitleg, maar vooral horen, zingen en nog eens horen en 

stilte om te mijmeren… 

Huub Oosterhuis schreef zelf over de psalmen: “het zijn liederen binnen 

het bijbelse Uittochtverhaal, over bevrijding uit slavernij en vernedering, 

angst en leegte. Over hoop op een goed en wijd land, een betere wereld. 

Dat Grote Verhaal dat nog altijd bestaat en werkt, en weerklank vindt.”  
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Ze gaan over ons en deze wereld waarin we leven, zo actueel, steeds 

opnieuw. 

 

Data:      zondag 5 maart        11.00 uur 

              zondag 2 april           11.00 uur 

           zondag 7 mei           11.00 uur 

              zondag 4 juni           11.00 uur 

 

Leerhuis met Hans Lammers 

De volgende leerhuisavond is op dinsdag 14 februari. We lezen, net als 

in de vieringen dit jaar, uit het boek Exodus.  

Het leerhuis is interessant voor vaste deelnemers, maar ook incidenteel 

een keer meedoen is mogelijk. Iedere avond is een afgerond geheel.  

Aanmelden bij reserveren@dezijp.nl , dan krijgt u ook de informatie over 

locatie, tijd en kosten. 

 

      Zomaar…. 

Onder deze titel schrijft Lidwina in elke nieuwsbrief een stukje over iets 

wat haar opviel, over een ervaring, een gedachte bij een gelezen tekst 

of een voorval.  

 

God, mijn oerbron 
In de leesgroep praten we over het boek ‘Alles voor allen’ van Huub 
Oosterhuis. Het eerste deel gaat over God en ik geef hier graag mijn 
gedachten/gevoelens hierover. 
 
Met enige huiver spreek ik hier het woord god uit, omdat wat je er over 
zegt altijd tekort doet aan de werkelijke, oneindige en ongekende 
betekenis ervan. En toch blijven we er naar zoeken. 
Praten over god voelt zo intiem en ik realiseer me dat het inderdaad over 
het meest intieme van jezelf gaat, over je essentie, over dat wat haast niet 
met een ander te delen is, maar waarvan ik ook voel dat dat juist het 
verbindende tussen ons is. De gemeenschappelijke grond waarop wij 
leven. 
 
Etty Hillesum schrijft in haar dagboek: belangrijk is het voor me om elke 
dag een tijd stil te zijn, tijd te hebben om alleen met de diepte van mezelf 
te zijn. Dat noem ik god. 
 
Ik heb die ervaring ook en zo beleef ik het ook. God is voor mij de essentie 
van alles en allen. Verbinding maken met het allerdiepste in mezelf is 
verbinding maken met god. Maar ook de essentie ervaren van een ander 
is god ervaren. Of zijn in de natuur en daar de essentie van ervaren is 
rusten in god. God is voor mij het leven tot zijn kern teruggebracht en 
vandaaruit in vele vormen uitgewaaierd. 
God zoeken in mezelf en anderen en het andere is door die vormen heen 
zoeken naar het meest pure, ontdaan van iedere vorm. Soms, één 
ogenblik. 
 
Pearl S. Buck zegt het zo: 
Binnen in mij is een plek die helemaal van mij is  
en dat is waar de bronnen zich vernieuwen zodat ze nooit opdrogen. 
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Soms kan ik verbinding maken met die oerbron, maar vaker ligt die 
verborgen. Dan weet ik dat ik de weg naar binnen te weinig ben gegaan 
en dan krijgt onkruid een kans. Dan moet die bron, god, weer opgegraven 
worden.  
Mijn verlangen is om steeds weer de verbinding te zoeken met die 
oerbron en van daaruit te leven. 
 
Of, zoals logion 6 van het Thomasevangelie zegt: 
Weest naakt 
Verbergt u niet in vormen 
oorsprong kan niet meer belogen worden 
 (vertaling van Ruysbeek/Messing) 

 

 

Komende activiteiten 

15 januari 15.00 u  Lezing Hans Lammers over Exodus 

22 januari 11.00 u  Maandelijkse Zijpviering 

24 januari 13.30 u  Leesgroep ‘Alles voor allen’ 

12 februari 15.00 u  Lezing Moniek Siermann over psalmen 

14 februari 19.30 u  Leerhuis Exodus met Hans Lammers 

26 februari 11.00 u  Maandelijkse Zijpviering 

28 februari 13.30 u  Leesgroep ‘Alles voor allen’ 

5 maart 11.00 u  Psalmviering 

12 maart 15.00 u  Liedmiddag psalmen olv Tom      

             Löwenthal 

Voor alle informatie over onze activiteiten zie www.dezijp.nl 

 

 

Met hartelijke groet, 

bestuur van De Zijp. 
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