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Psalmzangdag… een begrip
Massale samenzang in monumentale kerkgebou-
wen, met Peter Eilander achter het orgel. De jaar-
lijkse Psalmzangdag is sinds 1989 een begrip voor 
liefhebbers van niet-ritmische psalmzang. En er 
liggen nog meer bijzondere dagen in het vooruit-
zicht.

Psalmzangdag 
sinds 1989
In 1989 werd de eerste 

Psalmzangdag gehouden in 
de Bovenkerk te Kampen. Het 
werd een jaarlijks terugke-
rende dag, waarop ds. R. van 
Kooten de meditaties ver-
zorgde en Peter Eilander het 

orgel bespeelde. Behalve de 
Bovenkerk werden ook andere 
kerken aangedaan: de Oude 
en de Nieuwe Kerk in Delft, 
de Laurenskerk in Rotterdam, 
de Nieuwe Kerk in Katwijk 
aan Zee, de Grote Kerk in 
Dordrecht en de Michaëlskerk 
in Zwolle. Tijdens de Psalm-

zangdag in Zwolle (2005)  
werd meegedeeld dat het 
organiserend comité zou  
stoppen met het organiseren 
van de jaarlijkse Psalmzang-
dag. Een teleurstelling voor  
de vaste bezoekers. Daarom 
besloten Johan van Arnhem, 
Jan Brouwer, beiden afkom-
stig uit Staphorst, en Harm 
Beens uit Genemuiden geza-
menlijk de draad weer op te 
pakken en een nieuw comité 
te vormen.

Nieuw en tóch 
vertrouwd
In 2007 werd min of meer 

een nieuwe start gemaakt met 
de Psalmzangdag, tot vreugde 
van vele liefhebbers. Een nieu-
we start, een nieuwe organi-
satie, maar tóch vertrouwd. 
Peter Eilander is de vaste 
begeleider gebleven en ook de 
opzet van de Psalmzangdagen 
is grotendeels gelijk gebleven. 
Alleen de predikanten die de 
meditaties verzorgen, worden 
afwisselend uit de verschil-
lende kerkverbanden geko-
zen. Zo werden de meditaties 
in 2007 verzorgd door ds. D. 
Heemskerk, predikant van de 
Hersteld Hervormde Kerk in 
Opheusden. In 2008 was het 
ds. A. Schot van de Gerefor-

meerde Gemeente te Nun-
speet die de psalmen voorzag 
van toelichting.

Kosten
De organisatie van de 

Psalmzangdag is een parti-
culier initiatief en brengt 
hoge kosten met zich mee. 
De Psalmzangdagen zijn voor 
iedereen gratis toegankelijk 
om de drempel zo laag moge-
lijk te houden. Om de kosten 
te kunnen dekken, worden er 
op de dag zelf twee collectes 
gehouden. Verder wordt er 
van elke Psalmzangdag een 
live-opname gemaakt. De net-
towinst van de cd-verkoop is 
eveneens nodig om de kosten 
te kunnen dekken. Giften 
zijn daarom ook van harte 
welkom op rekeningnummer 
1038.88.829 t.n.v. Psalmzang-
dag te Genemuiden.

Informatie
Wilt u op de hoogte gehou-

den worden van de activitei-
ten van het Comité Psalm-
zangdag? Alle informatie 
over de Psalmzangdag kunt 
u vinden op www.psalmzang-
dag.nl. U kunt hier ook uw 
e-mailadres achterlaten om op 
de hoogte gehouden te wor-
den van alle ontwikkelingen.

Kerst met de 
Psalmzangdag in 
Bovenkerk Kampen 
Op veler verzoek wordt er op D.V. 
zaterdag 13 december 2008 een 
extra Psalmzangdag gehouden. 
Er zal dan gezongen worden uit 
de veel gekozen psalmen rondom 
het heilsfeit van Christus’ komst 
op aarde. De lofzangen achter de 
psalmen zullen daarbij ook zeker 
niet ontbreken. Ds. D. Zoet, predi-
kant van de Hersteld Hervormde 
Gemeente te Ouderkerk aan den 
IJssel, zal de psalmen van toelich-
ting voorzien. Peter Eilander zal 
de samenzang weer begeleiden. 
Deze kerstsamenzang krijgt een 
bijzonder accent door de mede-
werking van het trompettistenduo 
Arjan & Edith Post. De psalmen en 
lofzangen worden niet-ritmisch ge-
zongen, uit de berijming van 1773.
Van deze dag zal ook een live-op-
name gemaakt worden. Wie in de 
kerk een bestelbon inlevert, heeft 
nog vóór de kerstdagen van 2008 
de cd in huis! 
Ook deze dag is de toegang gratis. 
Er wordt twee keer gecollecteerd 
om de kosten te dekken. In de 
pauze zijn consumpties tegen 
betaling verkrijgbaar. De middag 
begint om 13.30 uur en is rond 
16.30 uur afgelopen. De deuren 
gaan open om 12.30 uur. Parkeer-
tip: Stadhuis, Burg. Berghuisplein, 
op circa 10 minuten loopafstand 
van de Bovenkerk.

Psalmzangdag 2009
Op D.V. zaterdag 14 maart 2009 
zal de reguliere Psalmzangdag 
weer gehouden worden. Ook deze 
Psalmzangdag vindt plaats in de 
Bovenkerk van Kampen, aanvang 
13.30 uur. Ds. L.W. van der Meij, 
christelijk gereformeerd predikant 
te Driebergen, zal dan de inlei-
dende meditaties verzorgen. De 
deuren van de kerk gaan om 12.30 
uur open.

Adresgegevens:
Comité Psalmzangdag
p/a Patrijs 13
8281 GJ Genemuiden
info@psalmzangdag.nl
www.psalmzangdag.nl 
Rekeningnummer: 1038.88.829

Psalmzangdag in de Bavo

Het comité is voornemens in de toekomst diverse andere historische 
kerkgebouwen in Nederland aan te doen. Voor D.V. 2010 staat er een 
Psalmzangdag op een unieke locatie gepland: de Grote of St. Bavokerk  
te Haarlem. In deze kerk vond de Psalmzangdag nog nooit plaats. Het 
prachtige historische pand telt 1100 zitplaatsen. Daar mag u niet ont- 
breken op D.V. zaterdag 10 april 2010! 
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