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 Alles wat ten goede is,

 alles wat bijdraagt

 tot iets meer recht en vrede

 voor iets meer mensen:

 dat noem ik liefde

                                         ~ Huub Oosterhuis ~

  

Van de Voorgangers

Door het overlijden van Rita Hoeve is er een nieuwe 
situatie ontstaan en zal het voortaan anders gaan 
en zijn. Om het rooster van voorgangers rond te 
krijgen heb ik een beroep gedaan op de collega’s 
uit het land. Zo hebben in ieder geval Mirjam Wolt-
huis en Colet van der Ven toegezegd. Daarnaast zal 
ook Ans Ponger voorlopig mee gaan draaien als 
voorganger (zie “Van het Bestuur” ).

We laten komend jaar het principe los om een heel 
bijbelboek te lezen. Met name gastvoorgangers 
van buiten willen graag een thema kiezen waar ze 
al langer mee bezig zijn.

Op onze website is voortaan te lezen wie de over-
weging zal houden. Tot nu toe is bekend:

januari 2015: Mirjam Wolthuis
februari 2015: Moniek Siermann
maart 2015: Ans Ponger
Pasen: Moniek Siermann
april 2015: Colet van der Ven

Lezingen over palliatieve zorg en levenseinde

op vrijdag 20 februari: komt Jacques Voskuilen
Thema: ‘Palliatieve zorg vanuit het ziekenhuis en 
wat kan spiritualiteit daarin betekenen?’
Jacques Voskuilen is werkzaam als verpleegkundig 
specialist Palliatieve zorg in ziekenhuis Rijnstate.

en op vrijdag 20 maart: door Jaap Schuurmans
Thema: ‘De integratie van palliatieve zorg binnen 
de huisartsgeneeskunde en hoe verhogen we de
weerbaarheid van de palliatieve patiënt?’

Tijd: 19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Plaats: Elisabethkapel

Moniek Siermann geeft het pastoraat van de Zijp 
vorm. Voor geestelijke ondersteuning/levensvra-
gen kunt u met haar contact opnemen, 
06 - 43250308.
of per email: moniek@dezijp.nl
zie voor informatie: www.dezijp.nl

Van het Bestuur

De laatste tijd hebben enkele gastvoorgangers 
in onze vieringen de overweging verzorgd. Het 
afstemmen met de gastvoorgangers vraagt meer 
tijd tijdens de voorbereidingen voor Moniek.  Ans 
Ponger, gastvoorganger en bezoekster van de Zijp, 
is bereid om tenminste tot de zomer van 2015 met 
Moniek te gaan samen werken. Naast haar werk 
volgt Ans een studie voor theologie en pastoraat. 
Het bestuur is blij met deze welkome aanvulling op 
de gastvoorgangers van buiten de Zijp. Halverwe-
ge 2015 zal het bestuur de samenwerking met Ans 
en gastvoorgangers evalueren. 

Wie is zij? Ans Ponger, woont
samen met Gerli en hun drie 
zonen in Huissen. 

Zij is 3 dagen per week werk-
zaam binnen het MBO als 
docent en zorg coördinator
voor studenten.



In 2012 is zij de opleiding voor Theologie, Pastoraat 
en Zingeving in vrijzinnig perspectief begonnen. 
Vanaf de start van de Zijp is zij een vaste bezoek-
ster. Daarvoor was zij actief bij het studenten-pas-
toraat met het voorbereiden van vieringen.
De woorden en liederen van Huub Oosterhuis zijn 
voor haar woorden die hoger reiken en dieper 
gaan, en telkens opnieuw weer verwondering 
oproepen. Vanuit die geraaktheid en verwondering 
wil zij mee vorm gaan geven aan  liturgie en vierin-
gen binnen de Zijp.

Elisabethkapel

Om het verblijf in de Elisabethkapel nog aangena-
mer te maken zijn er twee maatregelen genomen.
De eerste is het ophangen van gordijnen in de 
benedenruimte bij de ingang van de kapel voor de 
trap en voor de ruimte naar de lift Hiermee voor-
komen we dat er veel koude lucht de kerkruimte 
in komt als de buitendeur deur openstaat bij het 
begin van de vieringen. De gordijnen zijn van 
hetzelfde materiaal als het grote gordijn in de 
kerkruimte zelf. Deze gordijnen hebben een goede 
isolatiewaarde.
- Als tweede is er uitvoerig overleg geweest met de 
eigenaar over de verwarming. Er bleek een pomp 
kapot te zijn waardoor de vloerverwarming bij de 
vorige viering niet aanging. Deze pomp is vervan-
gen en een aantal mensen weet nu hoe het
systeem werkt. De verwarming wordt een aantal 

dagen voor de koorrepetitie en de viering aangezet  
om het behaaglijk te krijgen. Het is sterk afhankelijk 
van de buitentemperatuur hoe lang we van tevo-
ren moeten verwarmen. Voor ons is het nu uitpro-
beren wat de beste maatregel is: hoe lang van te 
voren moet de kachel aan, op welke temperatuur 
moeten wij verwarmen en welke afstemming 
maken we tussen de vloerverwarming en de blo-
wer?We denken het systeem nu goed in de vingers 
te hebben en we verwachten een behaaglijke tem-
peratuur bij de volgende koorrepetitie en viering.

In Memoriam Rita Hoeve 

Rita liet zich altijd inspireren door het verhaal van 
de Samaritaanse vrouw bij de bron (Joh. 4:4-15).  
 Het verhaal ging met haar
 mee in haar werkzame leven.
 Ze herkende zichzelf in de
 vrouw bij de bron. Omdat
 ze zich pas later aansloot bij
 de protestantse kerk voelde
ze zichzelf een beetje een buitenstaander in kerke-
lijke kringen.

In 2007 stond ze samen met Moniek Siermann aan 
de wieg van een nieuwe bron: De Zijp. Die plek be-
tekende veel voor haar, tot het laatst toe. Op onze 
beurt zijn wij haar dankbaar dat ze zeven jaar lang 
inspiratie heeft gegeven aan De Zijp.

Ze verstond de kunst om diepte te geven aan de 
bijbelverhalen, om ze te zien met nieuwe ogen, 
met een vrouwen-blik.

Rita, de vrouw aan de bron: we gaan haar missen!

We wensen Lammert, haar kinderen en kleinkinde-
ren veel warmte en kracht toe.

Voorganger en bestuur van De Zijp

De Vriendenactie

De begroting van 2015 geeft aan dat wij goed op 
weg zijn. De exploitatie van de vieringen is echter 
nog niet volledig gedekt. In het voorjaar van 2015 
zullen wij extra aandacht besteden aan de Vrien-
denactie van de Zijp. Mocht u financieel willen 
bijdragen of schenken? U kunt informatie vinden 
op de Zijptafel na de viering en op onze website.

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

Postadres:
 Secretariaat Stichting De Zijp
 Van Heemstralaan 99
 6814 KG Arnhem
Bankgegevens:  IBAN  NL60INGB0003445641

Onze vieringen houden we elke 4e zondag van de 
maand in:

 De Elisabethkapel
 Zwarte weg, Arnhem
(zie voor data onze website)

Aanvang: 11.00 uur met aansluitend 
gelegenheid voor een gesprek met een kopje thee/
koffie of frisdrank.


