Extra Nieuwsbrief 09 van De Zijp

Alles is nieuw
Het hoefde alleen maar gevonden te worden.
Iemand moest ernaar kijken en zeggen:
wat is het
dit is het, en daar was het, een huis ....
…. het huis dat al oud is maar nieuw
want opnieuw in dit heden gevonden.

Esther Jansma
Uit: Alles is nieuw, gedichten
		

Een speciale uitgave ter voorbereiding van het
Breed Beraad op 28 april 2015 om 19.30 uur in
de Elisabethkapel

Wij nodigen u uit voor het Breed Beraad op
28 april 2015 (19.30 -21.45 uur)
in de Elisabethkapel.

Het afgelopen jaar heeft De Zijp een dynamische
ontwikkeling doorgemaakt. Het meest markant zijn:
• de overgang naar de Elisabethkapel met
		 vieringen om 11.00 ’s morgens en
• het overlijden van Rita Hoeve als vaste
		 voorganger van De Zijp.

Hieronder geven wij in het kort aan welke onderwerpen aan de orde zijn in het beleidsplan en welke vragen wij daar bij aan de orde willen stellen.
Uw reacties zijn een welkome aanvulling hierop.

De overgang naar de Elisabethkapel had veel voeten in de aarde voor het bestuur en de vrijwilligers
van De Zijp, maar het lijkt een succesvolle stap
te zijn geweest. In de Diaconessenkerk kwamen
gemiddeld 80 bezoekers en in de Elisabethkapel
mogen wij er nu gemiddeld 130 mensen ontvangen. Dat bewijst dat wij met onze vieringen in een
behoefte voorzien en dat stemt ons tevreden.
Het overlijden van Rita Hoeve betekent veel voor
ons en voor onze bezoekers. Rita heeft vanaf het
begin mee gebouwd aan wat De Zijp is geworden. Wij zullen haar missen. Tegelijkertijd moeten
wij voort. Het bestuur heeft in overleg met Moniek Siermann gekozen voor een aanvulling met
gastvoorgangers. Sinds 1 december 2014 werkt
Moniek Siermann samen met Ans Ponger. Medio
2015 zullen wij beide situaties evalueren.
Het bestuur heeft in de afgelopen maanden een
beleidsplan opgesteld voor de komende jaren. Wij
zouden het op prijs stellen om over diverse zaken
met u van gedachten te wisselen.

1. De vieringen van De Zijp
Circa 130 mensen bezoeken gemiddeld onze vieringen. Ons concept van de liturgie, met poëzie,
stilte momenten, en verhalen uit de Schrift, werkt
blijkbaar goed.
Wij zijn benieuwd naar uw antwoord op de volgende vragen: Wat spreekt u aan in de vieringen?
Welke beleving heeft u bij de vieringen zoals wij die
nu houden?
2. Pastorale zorg
In 2014 is De Zijp gestart met pastoraal werk. Het
bestuur is met voorganger Moniek Siermann overeengekomen dat zij de pastorale activiteiten voor
De Zijp verzorgt.
Jaarlijks streven wij er naar een Herinneringsconcert, voor dierbaren die ons ontvallen zijn, te
houden. Dit is mogelijk wanneer wij daar extra
financiering voor kunnen genereren.
Wij vragen ons af welke pastorale zorg u zou wensen
en in welke levensfase.
3. Elisabethkapel
Wij zijn blij dat wij vanaf augustus 2014 onze vieringen weer op zondagochtend 11.00 uur kunnen houden en wel op zo’n mooie plek als de Elisabethkapel.

Wij zijn ons bewust van de verwarmingsproblemen en werken aan een structurele verbetering,
die meer tijd nodig blijkt te hebben dan ons lief
is. Tijdens het Breed Beraad besteden wij er geen
speciale aandacht aan.
Onze vragen met betrekking tot de Elisabethkapel
zijn o.a.: Hoe vindt u de verstaanbaarheid? Wat vindt
u van de indeling van de Kapel? Wat vindt u van
de gelegenheid elkaar te kunnen ontmoeten na de
viering? Hebt u suggesties / vragen over hoe wij de
Elisabethkapel gebruiken?
Sinds wij de Elisabethkapel gebruiken, zijn er extra
werkzaamheden voor het gebruik en beheer bijgekomen. Hiervoor hebben wij extra vrijwilligers
nodig. Wilt u qua organisatie en/of beheer meedoen
de Zijpvieringen mogelijk te maken?
4. Aanvullende activiteiten.
De Zijp organiseert verschillende activiteiten
buiten de vieringen om. Er is een zangochtend bij
Moniek thuis, er zijn vier lezingen over palliatieve
zorg gehouden, er zijn plannen voor kloosterweekenden en wij zouden graag een benefietconcert of diner organiseren
Wat vindt u van de aanvullende activiteiten die georganiseerd zijn? Hebt u een suggestie voor nieuwe
activiteiten? Bestuur en voorgangers hebben naast
hun andere bezigheden beperkte tijd beschikbaar
voor het organiseren van aanvullende activiteiten. Zij stellen het op prijs wanneer Zijpbezoekers
initiatief nemen voor het organiseren van een

aanvullende activiteit. Wat voor activiteit zou u
willen organiseren? Het bestuur wil een dergelijk
activiteit graag ondersteunen.
5. Wie kent De Zijp? Hoe willen wij herkend
worden?
Dit zijn de vragen die met Public Relations te
maken hebben. In het verleden heeft de PR groep
de nodige activiteiten ontwikkeld waardoor wij nu
zijn wat wij zijn. Het is nu het moment opnieuw
na te denken over bovenstaande vragen. Daar
hebben wij steun bij nodig van mensen die affiniteit hebben met De Zijp en PR activiteiten en die
qua kennis en vaardigheden een bijdrage willen
leveren aan de PR voor De Zijp.
Wilt u met ons meedenken en/of op één of andere
manier meedoen in de nieuwe PR groep?
6. Financiën
Het afgelopen jaar heeft De Zijp vanuit diverse
fondsen financiële bijdragen gekregen. Daardoor
hebben wij o.a. de geluidsinstallatie kunnen laten
aanleggen en het herinneringsconcert kunnen
houden. Er lopen nog nieuwe aanvragen bij fondsen om zaken te financieren die wij nodig hebben,
zoals de vleugel die wij in de vieringen gebruiken.
De Zijp heeft nog wel een exploitatietekort op de
vieringen.
Hebt u suggesties voor het vergroten van onze structurele inkomsten ten bate van de vieringen?
Hebt u suggesties voor het vergroten van onze inkomsten via de ‘Vrienden van De Zijp’?

Deze onderwerpen en vragen zullen tijdens het
Breed Beraad aan de orde komen. Wij staan open
voor uw vragen en suggesties en wij zullen u laten
weten wat wij doen met alle zaken die aan de
orde zijn komen. Wij beseffen dat wij mogelijk niet
alles kunnen realiseren, maar wij laten ons graag
inspireren door degenen met wie wij ons verbonden voelen.
Bent u geïnteresseerd in het volledige meerjarenplan? U kunt dat opvragen bij onze secretaris,
Frits van Krieken. (info@dezijp.nl / Van Heemstralaan 99, 6814 KG Arnhem.
		 Namens het bestuur van De Zijp,
		 Henny Kromhout, voorzitter.
Programma Breed Beraad, 28 april 2015
- Ontvangst, vanaf 19.15 uur.
- Welkom
- Korte presentatie algemene zaken.
Henny Kromhout, voorzitter.
- Korte presentatie financiën.
Hennie Scheerder, penningmeester.
- Korte presentatie liturgie.
Moniek Siermann, voorganger.
Pauze
- Kringgesprekken.
Per onderwerp een kringgesprek.
- Afsluiting
					Website: www.dezijp.nl
					E-mail: info@dezijp.nl

