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Zijp-vieringen hervatten? 
 
Sinds de corona-maatregelen in maart is bezoek aan de kapel en daarmee de fysieke onderlinge 
ontmoeting niet meer mogelijk. Vanaf dat moment kunt u onze vieringen online via You-Tube volgen, met 
behulp van de links die zijn te vinden op onze website http://www.dezijp.nl/ en op Facebook https://nl-
nl.facebook.com/DeZijp. Daarnaast zijn we gestart met een bezinning eens per maand. De teksten 
worden ingesproken en er is een liturgie beschikbaar via de website. Wij verheugen ons in een grote 
belangstelling voor deze vieringen. Fijn, dat we dit op deze manier kunnen doen. 

 
circa 70 zitplaatsen 

 
Wij werken hard aan een indeling van de kapel volgens de normen van het RIVM en wij verwachten op 23 
augustus om 11.00 uur weer een viering in de kapel te kunnen houden. Het zal een andere viering zijn dan 
we gewend waren: voor een beperkte groep mensen. Op dit moment wordt het ‘Gebruiksplan’ gemaakt 
en werken wij de maatregelen uit die hierbij horen.  
 
Wisseling van dirigenten 
In de afgelopen periode hebben voorgangers en bestuur besloten om de samenwerking met Nicoline 
Krassenburg, onze dirigente sinds voorjaar 2017, te beëindigen. Onder haar dirigentschap is het koor 
weer verder gegroeid de laatste jaren. Toch misten we de ‘klik’ op muzikaal gebied, vandaar dit besluit.  
 

http://www.dezijp.nl/
https://nl-nl.facebook.com/DeZijp
https://nl-nl.facebook.com/DeZijp


Om ons te verzekeren van begeleiding van het koor en het zingen tijdens onze vieringen zijn we in 
gesprek gegaan met een aantal dirigenten en we zijn blij dat we kunnen laten weten dat er een drietal 
dirigenten van harte ‘ja’ hebben gezegd om beschikbaar te zijn voor De Zijp.  
Zij kennen elkaar vele jaren en de meeste van ons kennen hen ook. Het zijn Elin Meijnen, onze dirigente 
tijdens de eerste 10 jaar van De Zijp, Henri Heuvelmans, de inval-dirigent tijdens de Kerstavond-vieringen 
in 2019, en Tom Löwenthal, dirigent en componist van een groot aantal liederen die we zingen.  
 
Zij zullen met z'n drieën de vieringen op 'het dirigenten-rooster’ onderling gaan verdelen en daarnaast 
meedenken over nieuwe vormen, zoals lieddagen, concerten, werken met instrumentalisten etc. Zolang 
de corona-maatregelen gelden voorlopig minder grootschalig dan we gewend zijn, maar hopelijk wel vol 
nieuwe ideeën. Samen met onze vaste pianiste Marianne Ratajski kunnen we met dit dirigenten-team 
muzikaal prachtig verder stromen. We voelen ons rijk met hun enthousiasme, tijd en kwaliteit! 
 
Vieringen & bezinning 
 
Graag wijzen we u op de online-bezinning van aanstaande zondag 14 juni en de online-viering op 28 juni, 
waarvan de link op die dag is te vinden op de website en op Facebook.  
 
Ten slotte treft u op de website ook een QR-code aan. Hiermee kunt u op een makkelijke manier 
bijdragen aan de ‘online-collecte’ om de kosten te helpen dekken. Uw bijdrage is ook nu van harte 
welkom! 
 
Wij wensen u allen een zo goede en gezonde tijd toe. Wij kijken uit naar betere tijden en een fijne zomer 
en we hopen van harte op een echte ontmoeting in augustus. 
 
Met vriendelijke groeten, voorgangers en bestuur De Zijp,  
Moniek Siermann, Ans Ponger, Anke van der Neut, Henny Kromhout en Carol Werner 
 

 
 


