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Bestuurssamenstelling
Volgens het rooster van aftreden hebben Henny Kromhout (voorzitter) en Hennie Scheerder (penningmeester)
hun eerste termijn als bestuurslid van de Stichting De Zijp voltooid. Beiden zijn bereid gevonden om een
tweede termijn als bestuurslid aan te gaan.
Vieringen najaar
In het najaar van 2018 willen we ons verdiepen in het Thomas evangelie en een aantal logions centraal gaan
stellen in de vieringen. Het Thomas evangelie is een oud geschrift dat bestaat uit 114 korte stukjes tekst,
logions genoemd. De logions bevatten uitspraken van Jezus of een kort vraag en antwoordgesprek tussen “de
leerlingen” en Jezus.
Het geschrift werd in 1945 bij toeval gevonden in de Egyptische woestijn bij Nag Hammadi, samen met vele
andere geschriften. Het dateert uit de vierde eeuw. Hoe oud het oorspronkelijke Thomas evangelie precies is, is
niet bekend. Er is sterk bewijs dat het veel ouder is en eigenlijk de allereerste weerslag is van uitspraken van
Jezus.
In het Thomas evangelie komt Jezus naar voren als een wijze meester, een leraar, die zijn leerlingen onderwijst
en hun vragen beantwoordt. Er wordt geen enkele melding gemaakt van een geboorte in Bethlehem, een
kruisiging, opstand, wonderen of een theologie. Het geschrift is meer als een verslag van bijeenkomsten, waar
een leraar en leerlingen samenkomen. Het hele geschrift begint met de uitspraak: Dit zijn de verborgen
woorden die Jezus, de levende, sprak en die Didymus Judas Thomas heeft opgeschreven.
Leerhuisavond: Tafel van Thomas
Voor wie meer wil weten, nieuwsgierig is geworden, is er voor belangstellenden een lezing op donderdag 13
september van 19.30 - 21.30 uur, plaats wordt nog bekend gemaakt. Die avond zal Mitzi Gras een lezing geven
over het Thomas evangelie en met ons dit evangelie gaan verkennen. Mitzi heeft het Thomas evangelie de
afgelopen jaren bestudeerd en geeft op een eigen wijze invulling van “de tafel van Thomas”, waarin ze met een
aantal mensen de logions bestudeert en probeert de diepte van de tekst te ontrafelen.
Kosten voor de Leerhuisavond: € 12,50 per persoon.
Overmaken op IBAN NL60 INGB 0003 4456 41 tnv Stichting De Zijp.
Van de penningmeester ontvangt u dan een bevestiging voor die avond.
Lieddag op zaterdag 15 september 2018
Voor iedereen die het leuk vindt om te zingen, organiseren we weer een Lieddag in de Elisabethkapel. Er staan
vooral oude bekende liederen op het programma. Nicoline Krassenburg zal dirigeren en Marianne Ratajski zit
achter de piano.
Datum en tijd: zaterdag 15 september, van 10.00 - 14.30 uur. Kapel open vanaf 9.30 uur.
Kosten voor de Lieddag (muziek, koffie en thee): € 12,50 per persoon.
Overmaken op IBAN NL60 INGB 0003 4456 41 tnv Stichting De Zijp.
Van de penningmeester ontvangt u dan een bevestiging voor de Lieddag. Het is nodig om u vooraf op te geven,
anders ligt er geen muziek voor u klaar.
Vrijwilligers
Al het werk dat nodig is om de vieringen goed te laten verlopen wordt gedaan door vrijwilligers. Het bestuur is
deze mensen daar zeer dankbaar voor. Het gaat met name om het schoonhouden van de kapel voor en na de
vieringen en koffie zetten en schenken na de vieringen. Het bestand aan vrijwilligers vraagt om versterking. Als
u zich aangesproken voelt om een bijdrage te leveren, laat dat ons dan weten. U kunt hiervoor contact
opnemen met Catherine Nassy: 06 – 22847056.

Fietsenstalling
Al die fietsen tegen de kapel, moet dat zo? Nee natuurlijk niet, maar
dan moet er wel wat gebeuren. Er is overleg gevoerd met de
eigenaar van de kapel. Tijdens een eerste verkenning met een
bevriende tuinarchitect zijn ideeën geopperd voor het plaatsen van
rekken waartegen de fietsen gezet kunnen worden. Er wordt nu een
uitwerking van de ideeën gemaakt die gepaard gaat met een offerte
voor de uitvoering van de werkzaamheden. De uitwerking en de
offerte worden besproken met de eigenaar van de kapel. Als er
meer duidelijkheid is over een mogelijk vervolg, komen wij hierop terug. Het is dan voorspelbaar dat er een
crowdfundingsactie gestart moet worden om de kosten te dekken en wellicht is er een tuingroep gewenst om
in het onderhoud te voorzien.
Wandelen met de Zijp
Op zondag 10 juni wordt er een Vroege Vogelwandeling georganiseerd om 09.30 uur.
Verzamelen bij bezoekerscentrum Molenplaats in Sonsbeek. De wandeling duurt ongeveer 90 minuten en gaat
van het Sonsbeekpark via Zypendaal naar Gulden Bodem.
Opgeven bij: Catherine Nassy: 06 - 22847056 of via cnassy@live.nl .
Financiën
Ook in de toekomst wil het bestuur haar doelstellingen realiseren, hiervoor zijn de financiën een belangrijk
aspect. Bij de ingebruikname van de Elisabethkapel hebben zich 10 personen of instanties aangemeld voor een
schenkingsovereenkomst van 5 jaar. Met deze toezeggingen hebben wij de noodzakelijke investeringen kunnen
bekostigen en tevens een noodzakelijke financiële buffer kunnen bewerkstelligen. Echter in het jaar 2018
komen deze schenkingsovereenkomsten aan het einde van hun looptijd, wij hopen dat deze personen en ook
andere bereid zullen zijn zich voor een nieuwe periode van 5 jaar te verbinden aan De Zijp. Zonder deze
schenkingen voorzien wij negatieve resultaten in onze exploitatie en is het de vraag hoelang De Zijp kan blijven
stromen. Op onze website www.dezijp.nl kunt u de financiële verantwoording zien onder het “hoofd”
organisatie en vervolgens “anbi” aanklikken.
Wet op de Privacy
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden en ook wij als
Stichting De Zijp hebben hiermee te maken.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens, deze gebruiken wij in een beveiligde omgeving. Heb je je
in het verleden aangemeld, dan heb je toestemming gegeven en blijven wij je onze nieuwsuitingen toesturen.
Je kunt je te allen tijde telefonisch of per e-mail afmelden voor het toesturen van onze nieuwsuitingen. We
gebruiken uw adresgegevens niet voor andere doeleinden en er zal geen informatie met derden worden
gedeeld.
In de privacyverklaring is beschreven voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt, deze
verklaring is ter inzage op onze website onder het hoofd organisatie. Op www.dezijp.nl zijn ook foto’s en
video’s zichtbaar. Mocht iemand persoonsgegevens, foto’s en of video’s niet op prijs stellen, dan kan dit
kenbaar worden gemaakt op info@dezijp.nl .
Vanzelfsprekend respecteren wij de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens.

