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Nieuwsbrief 19   De Zijp   September 2020 

 
Viering 27 september 

We kijken goed terug op de viering van augustus. Met 55 bezoekers had het een verstilde sfeer en ook bij 

het koffie drinken hield iedereen zich goed aan de regels, dat was heel fijn! 

Komende viering zal Hanke Scheffer op de piano spelen. Helaas is er nog geen samenzang, wel zal een 

aantal koorleden zingen met Elin Meijnen. 

 

Aanmelden voor de viering 

Ook voor de viering van 27 september is van tevoren aanmelden nodig bij  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. Enkele dagen voor de 

viering ontvang je een herinnering die je ook kunt zien als de bevestiging van je reservering.  

Als je de vieringen in komende maanden wilt bijwonen kan de aanmelding daarvoor steeds een week voor 

de datum van de viering zelf. Graag dus alleen aanmelden voor de eerstvolgende viering.  

 

Online-viering 

Tegelijkertijd met de vieringen in de kapel wordt ook een online-viering beschikbaar gesteld. Die is te 

beluisteren via de weblink die staat op de onze website www.dezijp.nl. 

 

 

Overige Zijp-activiteiten 
 

1. Meditatie 

Op donderdag 17 september zal Lidwina Duindam weer starten met de wekelijkse meditatie, van 12.00-

13.00 uur. Graag op tijd aanwezig zijn. Voorlopig beginnen we in de Elisabethkapel, Zwarteweg 25, 

Arnhem. Matjes, kussens en bankjes zijn aanwezig.  

 

Aanmelden is niet nodig. 

 

De kosten voor de meditatie zijn € 5,00 per keer. Betalen kan (bij voorkeur!) 

vooraf digitaal via bank-app, computer of nevenstaande QR-code. Als dat echt 

niet lukt is contante betaling met gepast geld ook mogelijk.  

 

 

 

2. Leerhuis in de kapel 

Op de laatste donderdag van de maand zal Hans Lammers starten met het Leerhuis. Naast kennismaken 

met elkaar, zal aan de orde komen hoe we samen willen ‘lernen’ en zal het boek Genesis worden 

geïntroduceerd (in de vertaling van Oosterhuis/van Heusden). 

Data: 24 september | 29 oktober | 26 november, telkens van 20.00-22.00 uur in de Elisabethkapel, 

Zwarteweg 25, Arnhem. 
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Aanmelden en betalen 

Aanmelden voor één of meer leerhuisavonden kan bij:  reserveren@dezijp.nl. Graag bij aanmelding je 

naam en telefoonnummer opgeven en ‘Leerhuis’ en eventueel de data waarvoor de reservering wordt 

gemaakt vermelden. Je ontvangt uiterlijk de woensdag voor het leerhuis een herinnering die je ook kunt 

zien als de bevestiging van je reservering.  

 

De kosten voor het Leerhuis zijn € 10,00 per keer. Betalen kan (bij voorkeur!) 

vooraf digitaal via bank-app, computer of nevenstaande QR-code. Als dat echt 

niet lukt is contante betaling met gepast geld ook mogelijk. 

 

 

 

3. Leerhuis online 

In de wintermaanden zal Hans ook een Online-leerhuis begeleiden, dan lezen we de Genesis-lezing van de 

komende viering. Data voor het Online Leerhuis zijn: maandag 16 nov en 14 dec van 20.00-22.00 uur. 

Aanmelden en betalen verloopt op dezelfde manier als bij ‘Leerhuis in de kapel’. 

 

 

4. Muziek & Poëzie in de kapel  

Op zondag 11 oktober om 16.00 uur is er ‘Muziek en Poëzie in de kapel’. 

Er wordt afwisselend muziek gespeeld en gedichten voorgedragen. Een trio speelt muziek van Brahms, 
Mendelssohn, Schumann, Poulenc. Het trio bestaat uit: Khaled Kassem – klarinet, Angela Kreeftmeijer – 
klarinet, bassethoorn, basklarinet en Mark Kreeftmeijer – piano. 
 

Aanmelden en betalen 

Aanmelden voor “Muziek & Poëzie in de kapel’ kan bij:  reserveren@dezijp.nl. Graag bij aanmelding je 

naam en telefoonnummer opgeven en ‘Muziek & Poëzie’ vermelden. Je ontvangt uiterlijk vrijdag 8 

oktober een herinnering die je ook kunt zien als de bevestiging van je reservering.  

 

 

De kosten voor het Muziek & Poëzie zijn € 15,00. Betalen kan (bij voorkeur!) 

vooraf digitaal via bank-app, computer of nevenstaande QR-code. Als dat 

echt niet lukt is contante betaling met gepast geld ook mogelijk. 

 

 

 

 

5. Stilte-wandelingen De Zijp 

De stiltewandelingen gaan ook in september nog door: elke dinsdagavond van 19:00 

tot 20:00 bij de Rijkerswoerdse plassen. In de natuur kom je tot je zelf, kun je 

mijmeren over vragen die je bezighouden. 

 

Verzamelpunt is het parkeerterrein bij eetcafé de Woerd. 

Graag van tevoren aanmelden via reserveren@dezijp.nl 

Deelname is zonder kosten. 
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Wie komt het Zijp-bestuur versterken?  
Nu Henny Kromhout heeft aangegeven om per 1 oktober te willen stoppen als bestuurslid, zijn we op zoek 
naar een enthousiaste Zijp-er die ons bestuur komt versterken. 
 
Voorgangers en bestuur vormen de kern van de Zijp-organisatie. Zij hebben ieder hun aandeel bij het 
realiseren van de vieringen en de overige activiteiten van De Zijp. De voorgangers zijn verantwoordelijk 
voor de inhoud van de vieringen. Het bestuur zorgt voor het beleid en zorgt ervoor dat het werk van 
voorgangers en vrijwilligers goed kan worden uitgevoerd. Voor uitvoerende taken (o.a. schoonhouden 
kapel, koffiedienst, verwarming, kascontrole) is er ondersteuning van vrijwilligers.  
 
Hoe werkt het bestuur? 
Het bestuur van De Zijp bestaat uit vrijwilligers die met elkaar de klus klaren, dat wil zeggen dat ieder zijn 
talent inbrengt en doet wat gedaan moet worden om De Zijp te laten stromen. We zijn volop in beweging 
en zitten vol nieuwe plannen om naast de maandelijkse vieringen, in de nabije toekomst nog veel meer 
activiteiten vanuit De Zijp te organiseren en we zoeken nu een bestuurslid die daarvoor 
medeverantwoordelijk wil zijn om de idealen en activiteiten van De Zijp verder uit te bouwen. 
 
Wat is je profiel? 
We hebben geen specifiek profiel voor ogen, eigenlijk zijn alle talenten welkom. Wil je graag bijdragen aan 
de toekomst van De Zijp, heb je verantwoordelijkheidsgevoel en ben je initiatiefrijk? Dan zoeken we jou! 
 
Voel je je aangesproken en wil je meer weten? Neem dan, liefst voor 1 oktober, contact op met Anke van 
der Neut (anke.vd.neut@live.nl) of Carol Werner (carol@werneradvies.nl). 
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