
Nieuwsbrief 10 van De Zijp

Van de voorgangers

In het najaar gaan we het boek 1 Samuel lezen: 
Het volk van Israël vraagt en krijgt een koning, net 
als alle andere volken. Maar uit de mond van de
profeet Samuel klinkt een waarschuwing: ook al 
komt het land in handen van een koning, 
uiteindelijk blijft God koning.
Het gaat over alledaagse thema’s als misdaad en 
straf, haat en liefde, en trouw en ontrouw tegen-
over mensen en God. Het leest als een spannend 
boek met afwisselende scènes en verschillende
personages. We volgen de profeet Samuel, koning 
Saul en daarna David die tenslotte koning wordt. 
Het gaat over jaloezie en wat goed is in de ogen  
van de Ene, want dat blijkt stand te houden.
In augustus beginnen we met het verhaal van
Hanna. Het duurde lang voordat ze zwanger
werd, en er was vrouwenvenijn, maar uiteindelijk 
werd haar eerstgeborene geboren, hij kreeg
de naam Samuel.

Lezing Huub Oosterhuis ‘150 psalmen vrij’
in Arnhem

Op vrijdag 16 oktober a.s.  komt Huub Oosterhuis 
naar De Zijp voor een uitleg over de Psalmen vrij. 
Tussendoor zingen we samen enkele psalmen 
(m.m.v. het Zijpkoor). Het programma zal hij
’s avonds herhalen zodat meer mensen het
bij kunnen wonen.

tijd:  15.00 - 17.00 uur  of  19.30 - 21.30 uur
plaats: Elisabeth Kapel

adres: Zwarteweg 25,  6812 BA  Arnhem
kosten: vrijwillige bijdrage

Vooraf aanmelden via info@dezijp.nl
   o.v.v.   Aanmelden Psalmen
    en het aantal personen 

Leerhuis ‘De wording van het christendom’

Het christendom is van Joodse oorsprong.
Vanaf wanneer kun je spreken van christendom? 
Om meteen maar één hardnekkig misverstand uit 
de weg te ruimen: het christendom is niet ge-
sticht, maar in een geleidelijk, bijna vier eeuwen 
omvattend proces ontstaan.
Wat wij christendom noemen, is niet begonnen 
als een kerk of een godsdienst, maar als een poli-
tieke bevrijdingsbeweging in een uithoek van het 
Romeinse wereldrijk.

    Alex van Heusden, 
    bijbelwetenschapper, 
    wil in het najaar naar Arnhem
    komen om op 5 dinsdagavonden
    leerhuis te geven.

data:  13 en 20 okt., 10 en 24 nov. en 8 december
tijd:  19.30 - 21.30 uur
plaats:  Buurthuis ’t Huukske
   (t.o. de Kapel)     
   ingang Mauritsstraat

kosten: € 50,00 voor hele serie (= 5 avonden)
Er is plaats voor maximaal 25 personen. 

augustus 2015

. . . . . .

Je kent elkaar
je weet wie bij je hoort
gezegend ben je

zo voelt de nieuwe wereld
die komen zal. 

Huub Oosterhuis

Uit: Psalm 133 (150 psalmen vrij)
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bij De Zijp binnen is op
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Open Monumentendag

Tijdens de Open Monumentendag, zaterdag
12 september a.s., is de Elisabethkapel van
11.00 - 16.00 uur open om te bezichtigen.
Er zijn rondleidingen mogelijk. 
Om 13.00 en 15.00 uur is er koorzang. 

Van het Bestuur

• Breed Beraad
Op 28 april kwam een aantal betrokken van De 
Zijp bijeen in de Elisabethkapel om over de onder-
werpen te spreken die in het concept beleidsplan 
zijn opgenomen. De meeste animo om met elkaar 
over van gedachten te wisselen was er voor de 
vieringen, het pastoraat en de nevenactiviteiten. 
In het algemeen bestaat er veel instemming met 
de huidige opzet van de vieringen en de aan-
dacht voor pastoraat en nevenactiviteiten. Moniek 
Siermann heeft de uitgangspunten van De Zijp 
verwoord in de Grondtonen (zie bijlage bij de 
Nieuwsbrief ).
Het bestuur zal nu een uitvoeringsplan maken om 
alle voornemens te prioriteren en om de belang-
rijkste zaken zo spoedig mogelijk aan te pakken.

• Kaarten Elisabethkapel 
Enkele koorleden hebben het initiatief genomen 
om foto’s te maken van de Elisabethkapel.
Van deze foto’s maken zij ansichtkaarten om te 
verkopen en de opbrengst is voor De Zijp.
De kaarten zullen aan het begin van het nieuwe 
seizoen waarschijnlijk gereed zijn en dan kunt u
ze bij de Zijptafel kopen. 

• Benoeming Ans Ponger
Het afgelopen seizoen is, na het overlijden van 
Rita Hoeve, gewerkt met gastvoorgangers naast 
Moniek Siermann als onze vaste voorganger. Als 
snel kwam Ans Ponger beschikbaar om structu-
rele ondersteuning aan Moniek te geven. Dat is 
wederzijds goed bevallen en Ans kan steunen op 
support vanuit het bestuur, het koor en de bezoe-
kers van De Zijp. Het bestuur is zeer verheugd dat 
Ans bereid is om als tweede voorganger aan De 
Zijp verbonden te worden. Haar benoeming gaat 
per 1 augustus 2015 in.

• Twee vieringen op Kerstavond 
Vorig jaar moesten we vanwege de grote drukte 
mensen teleurstellen. Dit jaar zullen er TWEE Zijp-
vieringen zijn op Kerstavond ; één om 19.30 uur 
en één om 22.00 uur. Beide in de Elisabethkapel. 

• Doet u mee?
Bij de start van dit nieuwe seizoen verwelkomen 
we u weer bij onze vieringen, ons koor, de overi-
ge activiteiten en in onze werkgroepen. Diverse 
vrijwilligers maken dit alles mogelijk. 
Momenteel zoeken we nog mensen voor het 

schoonmaken en/of klein onderhoud van de
kapel, een prachtige plek waar het fijn samen
zijn en werken is, en voor de nieuw samen te
stellen werkgroep publiciteit (beleidsontwik-
keling en/of uitvoering). 
Met twee of drie keer twee uur schoonmaken
per seizoen, folderen, bij een boekentafel staan, 
.....,  zijn we al blij. Hoe meer handen, hoe lichter 
het werk. Misschien hebt u kwaliteiten op het 
gebied van veiligheid of bent u technisch …
dan horen we dat graag. Bovendien leert u als
vrijwilliger meer mensen van De Zijp op een
andere manier kennen. 

Als u mee wilt helpen, meldt u zich dan aan
bij het secretariaat.

Onze vieringen houden we elke 4e zondag van de 
maand in De Elisabethkapel, Zwarte weg, Arnhem. 
Aanvang: 11.00 uur met aansluitend gelegenheid
 voor een gesprek met een kopje thee/
 koffie of frisdrank
(zie voor data 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


