Nieuwsbrief 06 van De Zijp

……
Je kent elkaar
je weet wie bij je hoort
gezegend ben je
zo voelt de nieuwe wereld
die komen zal

Van de Voorgangers

Van het Bestuur

In februari zijn we begonnen met het boek Prediker. Dit boek biedt veel stof voor de komende
maanden. Ook na de vakantie loopt het door tot en
met september. Het behoort tot de wijsheidsliteratuur, die geschreven is door een aantal schrijvers
in dienst van paleis of tempel. Zij stelden zich ten
doel kennis, praktische levenswijze en moreel besef
over te dragen.
Prediker is iemand die de dagelijkse gang van
zaken goed heeft gevolgd; zo spreekt hij veel over
de kringloop van de natuur en de tijd, de ijdelheid
(lucht en leegte) die de mens bezighoudt en veel
wijsheden die we of herkennen of die tot nieuwe
inspiratie kunnen leiden.

Stille Week met De Zijp in de Elisabeth Kapel
1. De Stille Week is een bijzonder moment in het
kerkelijk jaar. Verstilling en bezinning, herinnering
en opmaken voor een nieuw begin.

Op zondag 25 mei zal Ans Ponger onze gastvoorganger zijn. Ze is vaste bezoeker van de Zijp en is
op dit moment 2e jaar studente Theologie.
Pastoraat vanuit de Zijp
Het bestuur is blij dat Moniek Siermann officieel de
functie van pastor van de Zijp aanvaard heeft. Rita
Hoeve en zij zijn onze voorgangers en daarnaast is
Moniek pastor.

- Huub Oosterhuis (Psalm 133 vrij)

Meer over het pastoraat vanuit de Zijp is binnenkort te lezen op onze website en in een nieuwe
brochure. Voor pastorale vragen is Moniek
bereikbaar onder: 06 - 432 50 308
of per email: moniek@dezijp.nl

De Zijpvieringen in de Stille Week zullen bij wijze
van proef op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag
19 april worden gehouden in de Elisabeth kapel,
gelegen aan de Zwarteweg. (route zie website)
Dit is de kapel van het voormalig Elisabeth Gasthuis. Deze kapel is prachtig gerestaureerd en het
is een eer voor De Zijp om onze Stille Week hier te
mogen vieren. Een echte plek voor verstilling en
gedragen worden door de muziek.
De vieringen op donderdag en vrijdag beginnen
om 19.00 uur en op zaterdag om 21.00 uur. De
kapel is nu niet verwarmd.
2. Zoals tijdens de viering in februari al is verteld
zijn er een aantal bestuurswisselingen geweest.
Fons Eppink is gestopt als voorzitter en Henny
Kromhout is hem inmiddels opgevolgd. We kijken
terug op mooie jaren onder zijn voorzitterschap en
zijn dankbaar voor zijn positieve inbreng.
Fons, dank je wel voor je persoonlijke bijdrage aan
het voortbestaan van de Zijp!
Corrie Pasman heeft het beheer van de penningen overgedragen aan Hennie Scheerder die
nu onze nieuwe penningmeester is. Corrie blijft in
het bestuur als vice-voorzitter en algemeen lid. De
volledige bestuurssamenstelling is te vinden op
onze website.

laat De Zijp stromen................

Van de PR groep
De Vriendenactie is van start gegaan en de brochure hiervan is aan ons bekende e-mailadressen
gemaild. Mocht u deze niet hebben ontvangen,
wilt u dat dan laten weten op: info@dezijp.nl, dan
ontvangt u deze alsnog.
Met de vriendenactie vragen wij uw aandacht voor
een structurele financiële bijdrage om de Zijpvieringen te kunnen blijven houden in de toekomst.
Er is nu ook een mogelijkheid om een periodieke
gift af te spreken d.m.v. een overeenkomst. Deze
maakt het mogelijk om uw gift aan Stichting de
Zijp, die ANBI geregistreerd is, direct in mindering
te brengen op uw fiscaal inkomen (dus zonder
drempel). Voor meer informatie kunt u terecht op
onze website onder ‘vriendenactie’ of bij de
Zijptafel na de viering.
Het Zijpcafé (zie ook onze website)
Op eigen wijze willen we samen met u, bezoekers
van de Zijp en andere geïnteresseerden, zoeken
naar andere wijzen van samen delen en verbonden zijn. “Hoe kunnen we op andere wijze naast
de Zijpvieringen van betekenis zijn voor elkaar en
anderen?” We nodigen u uit om samen met ons
een avond onder het genot van een kopje koffie
elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen voor
lezingen, workshops, activiteiten en dergelijke.

Wij hebben er een naam voor, we noemen deze
activiteit het Zijpcafé!
De eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdagavond 13 mei van 19.15 uur tot 22.00 uur in het
bezoekerscentrum Sonsbeek (witte boerderij).
Het thema is Zingeving en Levenskunst. Mevrouw
Anne Gaay Gieben zal een inleiding houden.
U bent allen van harte uitgenodigd op deze avond!
Ondernemen in je eigen toekomst.
New Dutch Connections voert sinds maart in
Arnhem het traject ‘Ondernemen in je eigen toekomst’ (OIET) uit. Dit empowermenttraject leert
(alleenstaande) asielzoekerjongeren en vluchtelingen jongeren die door gezinshereniging in onze
omgeving zijn komen wonen, stappen nemen voor
hun toekomst. Gedurende zes maanden tot een
jaar begeleiden zij deze jongeren van 15 tot 25 jaar
die, ongeacht hun juridische status, een succes van
hun toekomst willen maken. Waar die toekomst
ook mag zijn.
De focus ligt op talentontwikkeling, persoonlijke
ontwikkeling, netwerkontwikkeling, ondernemersvaardigheden en op persoonlijk leiderschap.
Via Arnhem City of Compassion is de Zijp verbonden met New Dutch Connections.
Manifestatie op 5 juni 2014 in Arnhem
Op 5 juni 2014 organiseert New Dutch Connections
een talentenmarkt voor de deelnemers aan het
traject ‘Ondernemen in je eigen Toekomst’.

Op deze markt zullen de jongeren zich presenteren
in de hoop dat de bezoekers van deze markt hen
verder kunnen brengen in de ontwikkeling van
hun toekomst plannen.
Komt u ook? Door u aanwezigheid voelen de jongeren zich gesteund en mogelijk kunt u nog meer
voor hen betekenen.

Contactgegevens van De Zijp
Website: 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
De Zijp Arnhem

laat De Zijp stromen................

