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Van de Voorgangers:

Meisje van zestien op Kerstavond.

Dit najaar lezen we uit de Feestrollen; 
bijbelboeken die in het jodendom bij speciale peri-
odes horen van vieren en gedenken. 
We zijn in augustus begonnen met Esther en nu 
zijn we Ruth aan het lezen…een hele weg heeft ze 
te gaan als vreemdeling, maar eind goed al goed, 
een liefdesrelatie valt haar toe en op Kerstavond 
zullen we horen over haar eerstgeboren zoon…
en natuurlijk lezen we dan ook over die andere 
eerstgeboren zoon. 

Als pubermeisje van 16 werd Maria beloofd aan 
een baardige godvrezende man die Jozef heette, 
zo dicht Huub Oosterhuis. Ze is wanhopig, radeloos 
en bidt: geef mij één uur genade en waarheid!
Aan het eind horen we haar besluit: Goed dan, ze 
heft haar hoofd en zegt: Laat zo gebeuren.

Dit leerdicht met de titel 'Meisje van 16' werd op 
muziek gezet door Antoine Oomen. 
Is wel op CD verschenen, maar nooit officieel als 
partituur uitgebracht. Gelukkig stuurde hij ons 
toch de noten en zo zijn we dit najaar alle repetities 
bezig om dit 8-minuten-durende stuk in te stude-
ren voor Kerstavond. Niets is onmogelijk bij God, 
zingen we, hopen we.

 STAND HOUDEN 

Alleen op de heuvel
 doorleef ik de uren.

Na de zinderende dag
 verkopert de zon
 en gebiedt stilte.

In een gigantisch zwijgen
 geen vogel, geen mensenroep
 geen zucht van de wind

houd ik stand
 gedoopt in licht
 dat dooft in mijn bladeren.

Ik leg mij niet neer

ik zal staan in de duisternis.

  Catharina Visser

  Uit: Gedoopt in Licht

Van het Bestuur:

1. De Bliksemactie is een succes! Door de hartver-
 warmende activiteiten en giften kan De Zijp op
 korte termijn blijven stromen! 
 Een vervolgactie voor structurele inkomsten
 zal eind 2013 worden gestart. 
 U ontvangt hierover nadere informatie.
 

 Giften en opbrengsten activiteiten (in Euro;
 exclusief collectes).

2. Enquête Geestelijke Verzorging:
 De uitkomsten van de enquête inspireren ons
 als bestuur te onderzoeken welke activiteiten
 binnen de Zijp gerealiseerd kunnen worden. 
 Geweldig hoe u heeft gereageerd op ons verzoek. 
 In de volgende Nieuwsbrief delen we met u, 
 welke activiteiten we gaan oppakken.

3.  Afscheid van Jan Jaap Nuiver als pianist
 In 2014 zal Marianne Ratajski terugkeren als onze
 vaste pianiste. Dat betekent dat we in de viering
 van november afscheid gaan nemen van Jan Jaap
 Nuiver. We danken hem heel hartelijk voor al zijn
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Stand	  houden	  
	  
Alleen	  op	  de	  heuvel	  
doorleef	  ik	  de	  uren.	  
Na	  de	  zinderende	  dag	  
verkopert	  de	  zon	  
en	  gebiedt	  stilte.	  
	  
In	  een	  gigantisch	  zwijgen	  
geen	  vogel,	  geen	  mensenroep	  
geen	  zucht	  van	  de	  wind	  
houd	  ik	  stand	  
gedoopt	  in	  licht	  
dat	  dooft	  in	  mijn	  bladeren.	  
	  
Ik	  leg	  mij	  niet	  neer	  
ik	  zal	  staan	  in	  de	  duisternis.	  
	  
 
 
Catharina Visser 
Uit: Gedoopt in Licht 
	  

	  

	  

	  

	  
	  
Van	  de	  Voorgangers:	  

Meisje	  van	  zestien	  op	  Kerstavond.	  
	  
Dit	  najaar	  lezen	  we	  uit	  de	  Feestrollen;	  bijbelboeken	  
die	  in	  het	  jodendom	  bij	  speciale	  periodes	  horen	  van	  
vieren	  en	  gedenken.	  We	  zijn	  in	  augustus	  begonnen	  
met	  Esther	  en	  nu	  zijn	  we	  Ruth	  aan	  het	  lezen…een	  
hele	  weg	  heeft	  ze	  te	  gaan	  als	  vreemdeling,	  maar	  
eind	  goed	  al	  goed,	  een	  liefdesrelatie	  valt	  haar	  toe	  
en	  op	  Kerstavond	  zullen	  we	  horen	  over	  haar	  
eerstgeboren	  zoon…en	  natuurlijk	  lezen	  we	  dan	  ook	  
over	  die	  andere	  eerstgeboren	  zoon.	  	  
Als	  pubermeisje	  van	  16	  werd	  Maria	  beloofd	  aan	  een	  
baardige	  godvrezende	  man	  die	  Jozef	  heette,	  zo	  
dicht	  Huub	  Oosterhuis.	  Ze	  is	  wanhopig,	  radeloos	  en	  
bidt:	  geef	  mij	  één	  uur	  genade	  en	  waarheid!	  
Aan	  het	  eind	  horen	  we	  haar	  besluit:	  Goed	  dan,	  ze	  
heft	  haar	  hoofd	  en	  zegt:	  Laat	  zo	  gebeuren.	  

Dit	  leerdicht	  met	  de	  titel	  ‘Meisje	  van	  16’	  werd	  op	  
muziek	  gezet	  door	  Antoine	  Oomen.	  Is	  wel	  op	  CD	  
verschenen,	  maar	  nooit	  officieel	  als	  partituur	  
uitgebracht.	  Gelukkig	  stuurde	  hij	  ons	  toch	  de	  noten	  
en	  zo	  zijn	  we	  dit	  najaar	  alle	  repetities	  bezig	  om	  dit	  
8-‐minuten-‐	  durende	  stuk	  in	  te	  studeren	  voor	  
Kerstavond.	  Niets	  is	  onmogelijk	  bij	  God,	  zingen	  we,	  
hopen	  we.	  

 

 

 

Van	  het	  Bestuur:	  

1. De	  Bliksemactie	  is	  een	  succes!	  Door	  de	  
hartverwarmende	  activiteiten	  en	  giften	  kan	  De	  
Zijp	  op	  korte	  termijn	  blijven	  stromen!	  Een	  
vervolgactie	  voor	  structurele	  inkomsten	  zal	  
eind	  2013	  worden	  gestart.	  U	  ontvangt	  hierover	  
nadere	  informatie.	  

	  

Giften	  en	  opbrengsten	  activiteiten	  (in	  Euro;	  
exclusief	  collectes).	  

2. Enquête	  Geestelijke	  Verzorging:	  
De	  uitkomsten	  van	  de	  enquête	  inspireren	  
ons	  als	  bestuur	  te	  onderzoeken	  welke	  
activiteiten	  binnen	  de	  Zijp	  gerealiseerd	  
kunnen	  worden.	  Geweldig	  hoe	  u	  heeft	  
gereageerd	  op	  ons	  verzoek.	  In	  de	  volgende	  
Nieuwsbrief	  delen	  we	  met	  u,	  welke	  
activiteiten	  we	  gaan	  oppakken.	  

3. Afscheid	  van	  Jan	  Jaap	  Nuiver	  als	  pianist	  
In	  2014	  zal	  Marianne	  Ratajski	  terugkeren	  als	  
onze	  vaste	  pianiste.	  Dat	  betekent	  dat	  we	  in	  
de	  viering	  van	  november	  afscheid	  gaan	  
nemen	  van	  Jan	  Jaap	  Nuiver.	  We	  danken	  hem	  
heel	  hartelijk	  voor	  al	  zijn	  inzet,	  zijn	  flexibele	  
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 inzet, zijn flexibele agenda voor ons en
 natuurlijk voor zijn prachtige pianospel!

4. Zondag 1 december 2013
 Op zondag 1 december zal Moniek Siermann 
 de toespraak verzorgen in de viering van de
 Studenten-Ekklesia Amsterdam, om 11 uur in
 De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102.

Berichten uit De Zijp:

In Memoriam:

 Carien
 ze ging haar eigen weg
 trouw, dapper en sterk
 gericht op anderen
 liefdevol en
 openhartig
 liet ze ons zien
 hoe ze stond in haar levenseinde:
 van U is de toekomst
 kome wat komt
 licht dat niet dooft,
 liefde die blijft
 ze zong haar eigen wijs
 en we gaan haar stem missen

Carien Kromhout – Dekker
overleden op 13 oktober 2013

Mededelingen van de PR groep

De Commissie PR en Fondsenwerving heeft
de actie voor fondsenwerving voor De Zijp
in voorbereiding. 
Omdat de reacties op de eerste oproep zo
hartverwarmend waren, willen we een vervolg
geven aan deze oproep en zullen we tegen het 
eind van dit jaar komen met een vriendenactie. 

Wij spreken de wens uit, dat De Zijp een platform 
wordt voor meer activiteiten (naast de maande-
lijkse viering) voor en door bezoekers van De Zijp. 
Houd hiervoor de volgende Nieuwsbrief in de 
gaten!

Verder hebben we gemerkt, dat wat je aandacht 
geeft groeit! De e-mail over De Zijp aan bekenden 
doorsturen leidde in de afgelopen vieringen al tot 
meer aanwezigen. 
Ook kunt u gebruik maken van de mooie Zijpkaar-
ten met de data van vieringen erop.

Dit is een eerste proeve van de Nieuwsbrief in 
deze vorm. Heeft u goede ideeën dan horen wij dit 
graag van u en bent u iemand die goed is in tekst-
schrijven, laat het ons ook weten, 
 via info@dezijp.nl
t.a.v. de PR Commissie.

Contactgegevens van De Zijp

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

Postadres:
Secretariaat Stichting De Zijp
Van Heemstralaan 99
6814 KG Arnhem

Onze vieringen houden we
elke 4e zondag van de maand.

De locatie is:
Diaconessenkerk
Izaak Evertslaan 11
6814 JH  Arnhem
(voor data zie onze website)

Aanvang: 16.00 uur
met aansluitend gelegenheid voor een gesprek 
met een kopje thee/koffie of frisdrank


