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In 2019 heeft het bestuur van de Stichting Psalmen voor nu 3 keer vergaderd in februari,
september en november. In 2020 is er 2 keer vergaderd te weten in maart, mei en komt er
nog een vergadering in november.
Na het jubileumconcert in het najaar van 2017 is er veelvuldig gesproken over het uitbrengen
van het boek hoewel dat veel haken en ogen had. Er werd gedacht over hoe het te brengen,
veel ideeën kwamen op en gingen weer van tafel, 150 Psalmen in een marathon bijeenkomst
brengen, gespeeld door meerdere bands.
Daarnaast is er gedacht hoe we de Psalmen meer onder de aandacht konden brengen dan
alleen bij de concerten en medewerking in kerkdiensten.
Lezingen over het ontstaan van de Psalmen in deze vorm, workshops meerstemmig
Psalmen zingen etc. kwamen boven als ideeën. Vooralsnog is het bij ideeën gebleven.
We zijn dankbaar voor de aandacht voor de Psalmen voor Nu bij de uitzendingen van
Nederland Zingt en voor een deel van de band die nu in nog wisselende samenstelling
optredens verzorgt, hoewel dat in de coronaperiode niet aan de orde is.
In september 2019 heeft het bestuur opdracht gegeven aan Wicher Schuurman en Roeland
Smith van het bedrijf IndeMaak om het project voor het uit te geven boek op te starten en te
kijken wat de mogelijkheden zijn.
Zij zijn begonnen met de promotie van het boek onder meer via sociale media waarbij zij
hulp kregen van Froukje van der Wal om promotieteksten te plaatsen via FaceBook en de
website. Zij hebben bovendien de zaken met KokBoekencentrum afgehandeld.
Het wachten was op genoeg pré orders en nu is het dan zover.
Het boek staat klaar voor de zetter. Als dat klaar is kunnen ook bestanden worden
vervaardigd om het boek digitaal aan te bieden in PDF voor tablets en beamer dia’s met
notenschrift.
Daarmee wordt het veel makkelijker om deze psalmen in de kerk te zingen. En daar gaat het
om: dat die psalmen gezongen blijven worden! Er kunnen nog steeds boeken worden
besteld Dus: stuur mensen even door naar www.psalmenvoornu.nl en moedig ze aan een
boek te bestellen.
We hopen het boek in 2021 te kunnen presenteren en er wordt nog gekeken op welke
manier dat gaat gebeuren.
Namens het bestuur van Psalmen voor Nu,
Stefani Tijdeman, secretaris.

