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Bestuursveranderingen

Omdat de organisatie van De Zijp eigenlijk heel 
soepel verloopt, is besloten om na het vertrek
van 2 bestuursleden verder te gaan met een
kleiner bestuur met drie personen, zoals we
ook begonnen zijn.
We hebben in februari onder veel dank afscheid 
genomen van Renske Tinga en Frits van Krieken 
als trouwe bestuursleden.
De samenstelling van het bestuur ziet er
nu als volgt uit:
Henny Kromhout - voorzitter
Hennie Scheerder - penningmeester
Catherine Nassy - secretaris

10-jarig jubileum van De Zijp

Op zondag 27 augustus 2017 zullen we vieren dat 
De Zijp als Ekklesia 10 jaar samenkomt en viert. 
Het zal een feestelijke viering worden met veel 
muziek en zingen. Wat zullen we zingen? Wat te 
denken van de favoriete top 3 van de bezoekers 
van De Zijp?

Martijn Plomp (viool), Johannes Hulshof (cello) en 
Marianne Ratajski (piano) zullen feestelijke muziek 
gaan maken.

Na afloop van de viering zal er nog een receptie 
zijn en we hopen dat buiten te doen in de tuin van 
de kapel.

Opmaat voor jubileum

10-jarig bestaan zet ons aan het denken: waar 
staan we voor? Wat beweegt ons nog steeds?
Onlangs kwam het nieuwste boek uit van Huub 
Oosterhuis: Alles voor allen,
daarin beschrijft hij aan de hand van 40 thema’s 
het bijbels verstaan van veel geloofswaarheden.

Als opmaat naar ons jubileum willen we dit boek 
met elkaar gaan lezen.
Op 5 middagen wordt het integraal voorgelezen. 
Na iedere paragraaf zal er 10 minuten stilte zijn 
om wat te mijmeren of op te schrijven.

Data:
zondag 28 mei  14-17 uur
vrijdag 2 juni  14-17 uur
zondag 11 juni  14-17 uur
vrijdag 16 juni  14-17 uur
zondag 25 juni  14-17 uur
Plaats: Elisabeth Kapel

april 2017

Adem van onbegonnen nieuw begin,
 heilige stormwind,
 laat niet af, doorvuur ons.

Spreek moed, volharding,
 wijsheid, vrede in.

Huub Oosterhuis

Uit: 150 psalmen vrij
                                          

Vandaar de uitnodiging:
stuur jouw favoriete top 3 van Zijpliedjes
naar info@dezijp.nl vòòr 1 juni.
De liedjes met de meeste stemmen zullen we 
gaan zingen in de jubileum-viering.



De middagen zijn los te bezoeken en wellicht is 
het fijn om het boek zelf aan te schaffen om mee 
te kunnen lezen. Het boek is bij De Zijp te koop 
(€18,-) bij de boekentafel.

Wandelen

De Zijpwandeling in maart was heel plezierig.

De volgende wandeling is op:
 • zondag 14 mei om 10.00 uur

Duur wandeling:
 • 90 minuten

Start vanaf ingang Zijpendaal:
 • Parkeerplaats Teerplaats

Opgave:
 • Catherine Nassy, 
 • e-mail: cnassy@live.nl

Daarna geeft Catherine het stokje door aan….? 
Wie meldt zich aan?

Financiën

Het kalenderjaar 2016 hebben we afgesloten
met een tekort van 1.200 euro.

Op onze website www.dezijp.nl staat de
verantwoording van de inkomsten en uitgaven 
over het afgelopen jaar.

Ook voor het jaar 2017 verwachten we zonder 
wijzigingen een vergelijkbaar tekort.
Het bestuur streeft echter naar een sluitende
exploitatie om in de komende jaren vieringen
e.d. te kunnen realiseren.

Bezuinigen op de kosten van de vieringen zijn 
naar de mening van het bestuur niet mogelijk 
zonder kwaliteitsverlies.

Als bestuur streven we dan ook naar een
toename in het aantal personen die bereid
zijn een schenkingsovereenkomst met
De Zijp aan te gaan.

Voor beide partijen een win-win situatie, de 
schenker krijgt volledige aftrekbaarheid als
gift in de aangifte inkomstenbelasting en
De Zijp is gedurende 5 jaar verzekerd van
het overeengekomen schenkingsbedrag. 

We hebben een ruil-boekentafel

Achterin staat een tafel met allerlei gekregen
boeken voor De Zijp. 
Je mag ze meenemen om te lezen en een keer 
weer terug brengen zodat anderen ze ook weer 
kunnen lezen…

Algemeen

Onze vieringen houden we elke 4e zondag van de 
maand in De Elisabethkapel, Zwarte weg, Arnhem.
 
Aanvang: 11.00 uur met aansluitend gelegen-
 heid voor een gesprek met een kopje
 thee/koffie of frisdrank
 (zie voor data onze website)

Website:  www.dezijp.nl
E-mail:  info@dezijp.nl

Postadres: Secretariaat Stichting De Zijp
 Klaas Katerlaan 8
 6822 LN Arnhem

Bankgegevens: IBAN: NL60 INGB 0003 4456 41


