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1. Uitslagen enquête van de Zijp en wat we daarmee gaan doen.
In januari hebben wij u de plannen voorgelegd voor nieuwe activiteiten naast de maandelijkse viering.
Omdat er zo enthousiast werd gereageerd, konden we al heel concreet begin maart een door-de-weeksprogramma in ’t Huukske aanbieden, dat helaas na twee weken weer gestopt moest worden in verband
met het coronavirus.
Al vanaf het begin van de corona-periode in maart hebben onze voorgangers online-vieringen gemaakt als
vervanging van de maandelijkse vieringen in de kapel. Deze vieringen worden goed bezocht via de link
naar ons YouTube-kanaal en via het Facebook-account van de Zijp. De paasviering kent tot nu toe ruim
260 bezoekers. Via een QR-code heeft de bezoeker de mogelijkheid bij te dragen aan de ‘online-collecte’.
Begin april hebben wij een enquête uit doen gaan om uw belangstelling voor en ideeën over verschillende
onderdelen te peilen en we zijn heel blij met de 142 reacties die wij (tot nu toe) hebben ontvangen.
Het beeld dat daaruit naar voren komt willen wij u graag voorleggen met de plannen en acties die daaruit
voortkomen t.a.v. de vier sporen die we volgen.
Spoor 1: Grootschalig vieren
Voor de komende tijd wordt het motto voor onze reguliere viering: ‘Wel groots, niet grootschalig’.
Datzelfde geldt ook voor de nieuwe vormen van grootschalige bijeenkomsten zoals concerten, lieddagen
of zangbijeenkomsten in de traditie van De Zijp. De uitkomsten van de enquête bevestigen de behoefte
aan dergelijke bijeenkomsten met veel muziek en zang.
Dit najaar hopen we, met inachtneming van de 1,5-meter-regels, drie ‘grootse Zijp-evenementen’ te
organiseren: een workshop stembevrijding en een avond mantra zingen onder leiding van Jan Kortie, een
Lieddag onder leiding van onze eigen dirigenten en musici en we hopen weer op een concert van het koor
van Antoine Oomen. Wanneer deze evenementen worden gehouden en hoeveel bezoekers we kunnen
ontvangen, daarover krijgt u later bericht.
Spoor 2: Kleinschalig vieren
Uit de enquête kwam naar voren dat er veel belangstelling is voor bezinning en meditatie in kleine groep.
Begin maart zijn we begonnen met een wekelijkse meditatiebijeenkomst. Als het weer toegestaan is,
pakken we dat in september weer op.
Wat de bezinning betreft zijn we, naast de online-vieringen, begonnen met online-bezinning bestaande uit
teksten, liederen, muziek en stilte. Op 4 en 5 mei waren de eerste twee te beluisteren. De volgende
momenten zijn 31 mei (Pinksteren) en 14 juni. U vindt deze ook weer via een link op de website.
We hopen dat deze bezinning in de toekomst één keer per maand live gehouden kan worden. Dan kan er
ook meer interactie zijn en kan het ook door meer mensen voorbereid worden.
Spoor 3: Omzien
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat er veel belangstelling is om één of twee keer per maand samen
te lunchen en elkaar op die manier te ontmoeten. Dat kan voorafgaand aan of na een activiteit zijn.
Het plan is om, als het weer mogelijk is, in september te starten met één lunch per maand en in december
te kijken of het uitgebreid kan worden naar twee keer per maand. Op grond hiervan kunnen we ook
kijken of een warme maaltijd per maand tot de mogelijkheden behoort. Er zijn genoeg belangstellenden
die de lunch willen klaarmaken.
Ook is er belangstelling om elkaar te ontmoeten in een praatgroep of bij een lezing met bv als thema
wereldreligies/filosofische stromingen gerelateerd aan levensvragen. Die vraag wordt in de stuurgroep
nog verder uitgewerkt.
Spoor 4: Leren

De visie op leren met accent op samen zoeken in een niet-dogmatische, dynamische vorm wordt breed
onderschreven. Inhoudelijke wensen betreffen verbinding met actualiteit en oorspronkelijke, joodse
context verhalen. Het bijbels leerhuis zoals eerder aangeboden sluit goed aan bij de wensen. Doel is nu
om daar in september mee te starten.
Als stuurgroep gaan we kijken hoe we in het najaar zouden kunnen beginnen met het samen bekijken en
nabespreken van een film/docu.
Een derde item dat veel gevraagd werd is het vormen van een leesgroep. De deelnemers van de groep
zouden dit zelf vorm kunnen geven; de stuurgroep zal daarin het initiatief kunnen nemen.
Stuurgroep de Zijp: Moniek Siermann, Lidwina Duindam, Yvonne Kapelle, Hans Lammers, Carol Werner

2. Twee online-bijeenkomsten ‘Voorbespreken van de lezing van de viering’ in mei en juni a.s.
Ook al is er nog geen leerhuis, toch willen we iedereen die daar belangstelling voor heeft, in de
gelegenheid stellen om de teksten uit Genesis die in de vieringen van mei en juni aan bod komen, samen
te lezen en te bespreken. Dat willen we doen in de week voorafgaand aan de viering in de vorm van een
online tekstlezing en -bespreking. Het idee is om dat in een kleine groep te doen zodat alle deelnemers
voldoende aan het woord kunnen komen.
De online-bijeenkomsten vinden plaats op Hemelvaartsdag 21 mei en donderdag 25 juni van 20-21 uur en
worden begeleid door Hans Lammers. In mei lezen we het verhaal van Kain en Abel (Genesis 4) en in juni
zal het gaan over de toren van Babel (Genesis 11). De te lezen teksten worden vooraf via de mail aan de
deelnemers toegestuurd evenals de link om aan de bijeenkomst mee te kunnen doen.
Zin om een keertje mee te doen? Meldt u dan uiterlijk 18 mei (voor de bijeenkomst in mei) of 21 juni
(voor de bijeenkomst in juni) aan via een mailtje bij Hans Lammers: j.lammers39@chello.nl

3. Oproep Schoonheid & Hoop
Sinds enige tijd kennen we twee keer per week op de Facebookpagina van De Zijp de rubriek
‘Schoonheid & Hoop’. Prachtige natuurfoto’s met een korte tekst inspireren ons om het vol te
houden en ook te genieten van kleine dingen.
Henny Kromhout roept ons op om uw bijdrage voor deze Facebook-rubriek aan te leveren in de vorm
van foto’s van de natuur met korte teksten via: hckromhout@hotmail.com

