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Afscheid bestuursleden 

Na 6 jaar penningmeesterschap nemen we afscheid van Hennie Scheerder. We zijn hem heel 

dankbaar voor wat hij voor De Zijp betekent heeft. Hij heeft met zijn enthousiaste inzet de Zijp 

echt verder doen stromen: hij zorgde voor een goede financiële basis voor de Zijp door aktief 

mensen te benaderen om ons te steunen! Hij professionaliseerde de boekhouding in een digitale 

omgeving en kon altijd duidelijke overzichten maken, zo ook voor de financiële verantwoording 

ieder jaar. Los van zijn penningmeesterschap is hij een bekend gezicht geworden in de Zijp: iedere 

viering stond hij trouw aan de deur om mensen welkom te heten en samen met zijn vrouw 

Janneke deed hij ook vele hand- en span-diensten. Ze waren oa vaak bij de boekentafel en Zijptafel 

te vinden, altijd bereid om mensen verder te helpen! 

 

Catherine Nassy neemt na 4 jaar afscheid als secretaris van het bestuur. We gaan haar 

enthousiasme en goede gesprekken missen. Ze kon door haar vragen en opmerkingen rust en 

helderheid in zaken brengen. Daarnaast was ze de verbinding met het koor en musici: makkelijk 

benaderbaar voor wie wat dwars zat. Ze was ook eerlijk: notuleren was niet haar hobby, maar ze 

vond Willy Wytzes bereid om dat voor haar te doen: een mooi koppel. 

 

We danken jullie allemaal heel hartelijk! 
 

Nieuwe bestuursleden 

Een eerste oproep om nieuwe mensen te vinden leverde gelijk al twee kandidaten op! 

Hieronder stellen zij zich voor: 

Anke van der Neut wordt nieuwe penningmeester, zij schrijft: 

Met mijn verhuizing naar Arnhem is nu de tijd gekomen om mij meer te 

verbinden met De Zijp. Ik kom al geruime tijd naar de maandelijkse vieringen 

waar de muziek, het zingen van de mooie liederen en de overwegingen altijd 

weer stof tot nadenken en bespreken geven. De vraag om nieuwe bestuursleden 

kwam voor mij dus op het juiste moment. Naast meezingen in het koor ga ik mij inzetten in het 

bestuur, met name om de financiën van De Zijp goed te beheren en te verantwoorden. 

 

Carol Werner wordt de nieuwe secretaris, hij schrijft: 

De activiteiten van De Zijp, met als middelpunt de vieringen met muziek, 

woorden en stilte, spreken me bijzonder aan. Ze passen in deze tijd waarin 

mensen op zoek zijn naar nieuwe vormen, ook los van het ‘kerkelijke terrein’, om 

antwoord te vinden op levensvragen. In het werk van Huub Oosterhuis ligt voor 

mij daarvoor een belangrijke bron van inspiratie. Ik kijk ernaar uit om, vanuit mijn achtergrond in 

kerkbesturen, kerkmuziek en advieswerk, samen met bestuur, voorgangers, musici en bezoekers 

een bijdrage te leveren aan de versterking en de toekomst van De Zijp. 

 

 

Henny Kromhout blijft onze voorzitter. 



Tussen Zon en maan 

Een dialoogspel voor vijf tot acht personen, ontwikkeld door Christa Anbeek. 

‘Tussen zon en maan’ is een groepsreis waarin we ontdekken wat in hoogte- en dieptepunten van 

het leven zichtbaar wordt. Tijdens dit spel gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over 

‘contrastervaringen’. Dat zijn ervaringen waar je leven op z'n kop staat: een hevige verliefdheid, 

een verhuizing, de dood van een naaste, de geboorte van een kind... Wat is de betekenis van dit 

soort ervaring voor ons leven? En wat kun je ontdekken van andere deelnemers en hun 

contrastervaringen? 

Corrie Pasman nodigt je/u uit om mee op reis te gaan. 

 

Data:  4 donderdagen: 07 nov / 21 nov / 05 dec / 19 dec. 

Tijd:  telkens van 19.30 - 22.00 uur 

Plaats:  Kastanjelaan 36, 6883 HZ Velp 

Bijdrage: € 10,00 voor 4 bijeenkomsten 

 

Aanmelden:  corrie@loopbaanatelier.nl 

 

Bij teveel aanmeldingen wordt naast de lopende middaggroep en deze avondgroep, een derde 

groep overwogen. 

 

 

Stage lopen 

Afgelopen voorjaar heeft Nadine Hemetsberger bij ons stage gelopen. Omdat ze ook 

haar laatste schooljaar bij ons mag stage lopen, stelt ze zich hieronder nog een keer 

voor, zij schrijft: 

Vorig studiejaar heb ik met veel plezier stage gelopen bij de Zijp. Er is veel ruimte 

voor (persoonlijke) ontwikkeling en experimenteren. De manier waarop geloven bij 

de Zijp vormgegeven wordt, spreekt mij erg aan en het afgelopen jaar heb ik daar ook veel van 

geleerd. Ook dit laatste studiejaar zal ik bij de Zijp stage lopen, Moniek Siermann zal mij hierin 

begeleiden. Ik kijk erg uit naar de komende tijd bij de Zijp! In de komende stagetijd gaan we weer 

aan de slag met creatieve werkvormen en de poëzie-groep. Op de website zal binnenkort meer 

informatie staan over de werkzaamheden die ik ga uitvoeren. 

 

 

Jansbeeklezing 

Op woensdagavond 23 oktober houdt Moniek Siermann de Jansbeeklezing: over 25 jaar 

pastor/voorganger in veranderende tijden. 

Om 20.00 uur in de Waalse kerk 

Toegang: € 8,50 

Opgave bij Clem Follender,  email c.follender@eusebiusparochie.nl 

 

Na de viering van 27 oktober wordt de lezing herhaald in onze eigen kapel. We beginnen rond half 

12 en zal ongeveer een uur duren. Van harte welkom. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileum concert Moniek Siermann op zondag 6 oktober 

“Wat een prachtig concert van het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek onder leiding 

van Antoine Oomen. Loepzuivere zang, prachtige dynamiek van hard en zacht, de teksten kwamen 

nog dieper binnen. En wat zo heerlijk is aan De Zijp: er werd geweldig goed mee gezongen, dat 

riep emoties op en een zeer verraste blik van de dirigent: dat had hij niet zien aankomen! 

Kortom, volop genieten. En toen nog de grote verrassing: het overweldigende kado. Ik ben er nog 

steeds stil van, een eigen muziekfonds, om liederen te laten componeren op gedichten/teksten 

die mij aanspreken. 

Dank aan iedereen!!! 
Aan degene die het idee bedacht heeft, aan degenen die achter de schermen alles geregeld 

hebben en natuurlijk ook aan allen die hebben bijgedragen! Samen met alle enveloppen die ik ’s 

morgens kreeg op Insula Dei en ’s middags nog in De Zijp, staat de teller nu op € 4.400,-  …een zee 

van dromen gaat in mij tekeer!”  - Moniek - 

 

 

Tijdens de receptie is gebleken dat een aantal mensen nog graag het banknummer van De Zijp 

willen weten: NL60 INGB 0003 4456 41 ovv Moniek Siermann Fonds 


