
   

   

Nieuwsbrief 18 De Zijp 
 

Start live-vieringen 

Hoewel het corona-virus nog niet voorbij is getrokken, willen we toch weer samenkomen in de 

Elisabethkapel om te vieren en kijken wat er wél kan. Op zondag 23 augustus starten we 

weer om 11.00 uur! Er zal géén koorzang zijn en we mogen nog níet samen zingen. Tom 

Löwenthal zit achter de piano en een enkel lied zal door een soliste worden gezongen. Verder is 

het een sobere verstilde viering, korter dan anders. Bij goed weer drinken we na afloop buiten 

koffie. 

 

Er zal tevens een online-viering beschikbaar zijn op die zondagochtend. Daarin worden 

natuurlijk wel een aantal liederen gezongen! Op onze website www.deZijp.nl kun je de nieuwe 

link vinden, samen met de digitale liturgie. 

 

In de Elisabethkapel is plaats voor maximaal 70 mensen (op 1,5 m) en iedereen dient zich van 

tevoren aan te melden via het speciale e-mailadres reserveren@dezijp.nl. Graag bij 

aanmelding je naam, telefoonnummer en het aantal personen uit één huishouden opgeven. 

Uiteraard wordt de viering gehouden met inachtneming van de richtlijnen van de overheid. Je 

vindt die nog eens onderaan deze nieuwsbrief. 

 

Als er 70 reserveringen zijn gemaakt, komen de eventuele nieuwe aanmeldingen op een 

wachtlijst. De maand daarop zullen de mensen van de wachtlijst het eerst aan de beurt zijn. 

 

Tenslotte tref je op de website en in de kapel een QR-code aan. Hiermee kunt u op een 

makkelijke manier bijdragen aan de ‘online-collecte’ om de kosten te helpen dekken. Tijdens de 

viering wordt niet gecollecteerd. Uw bijdrage is ook en juist in deze tijd van harte welkom! 

 

Wij wensen u allen een goede en gezonde tijd toe.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Voorgangers en bestuur De Zijp,  

Moniek Siermann, Ans Ponger, Anke van der Neut, Henny Kromhout en Carol Werner 
  

   



   

   

  

   

Richtlijnen bij bijeenkomsten van De Zijp 

 

Reserveren voor onze vieringen is verplicht.  

 

Je kunt een reservering plaatsen vanaf het verschijnen van de nieuwbrief 

op: reserveren@dezijp.nl 

Graag bij aanmelding je naam, telefoonnummer en het aantal personen uit één huishouden 

opgeven. Je krijgt een bevestiging van de aanmelding.  

 

Naam- en contactgegevens zullen wij vier weken bewaren en aansluitend verwijderen. De GGD 

kan hiernaar vragen in verband met eventueel contactonderzoek. Let op: ons e-mailadres komt 

soms in de spam-box terecht. De gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt. 

 

Wij volgen voor deze diensten de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Wij vragen daarom in 

het bijzonder aandacht te besteden aan het volgende: 

  

a. Het is verplicht om steeds anderhalve meter afstand te bewaren, tenzij je behoort tot 

hetzelfde huishouden, dan mag je naast elkaar zitten. Als dat voor jullie geldt, kun je dit bij de 

reservering aangeven; 

 

b. Heb je zelf of iemand in jouw huishouden milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging en/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak dan 

vragen wij je dringend om thuis te blijven. Als deze klachten zich voordoen na de reservering en 

voor de bijeenkomst, meld je dan meteen af; 



 

c. Heb je door leeftijd of gezondheidstoestand een verhoogd risico bij besmetting met het virus, 

dan moeten we je helaas adviseren om niet te komen; 

 

d. Wij vragen je om voor je komst naar de kapel de handen zorgvuldig te wassen en van het 

toilet gebruik te maken. Dit laatste is in de kapel slechts beperkt mogelijk; 

 

e. Bij binnenkomst wordt je aanmelding gecheckt en zal gevraagd worden de handen te 

ontsmetten; daarna kun je via de aangegeven looproute plaatsnemen; 

 

f. Volg de aanwijzingen van de coördinatoren. Je herkent ze aan het hesje; 

 

g. De kapstok is buiten gebruik. Wij verzoeken je om jassen en dergelijke mee naar je plaats te 

nemen. 

 

h. Het is niet toegestaan om de stoelen te verplaatsen; 

 

i. Bij het verlaten van de kapel vragen wij je de aanwijzingen op te volgen. We lopen per vak 

naar buiten. 
  

   

 

 


