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1. Leerhuis in de kapel: aanmelden kan nog 

Op de laatste donderdag van de maand september is Hans Lammers gestart met het Leerhuis. We lezen 

samen het boek Genesis (in de vertaling van Oosterhuis/van Heusden) en ‘lernen’ met elkaar als in een 

joods leerhuis: alle invalshoeken, gedachten die opkomen bij de tekst mogen er zijn. Er wordt niet van 

bovenaf iets opgelegd. Er is nog plaats voor enkele mensen. 

Data: 29 oktober | 26 november, telkens van 20.00-22.00 uur in de Elisabethkapel, Zwarteweg 25, Arnhem. 
 

Aanmelden voor één of beide leerhuisavonden kan nog 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. 

 
2. 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’. 

 

3. Mediteren tijdelijk gestopt 

In verband met de aangescherpte maatregelen zijn we voorlopig gestopt met de wekelijkse meditatie. Als 

het weer mogelijk is, zal er gestart worden op donderdagmiddag (12-13u). Via mailings zullen we u op de 

hoogte houden, op de website www.dezijp.nl vindt u altijd de actuele stand van zaken. 

 

4. Kerst 2020 

We zijn aan het nadenken over de kerstdagen. Wellicht gaan we op verschillende kerstdagen momenten 

van bezinning en ontmoeting aanbieden, vermoedelijk in kleine groepen (max 30 bezoekers). We hebben 

een prachtige kapel tot onze beschikking en we willen proberen om de kerstdagen in deze verwarrende tijd 

invulling te geven…Over de concrete invulling krijgt u later bericht. 

 

5. Agenda 

Zondag 8 november 16.00 uur – Gedenkviering 

We gedenken onze overledenen en ontsteken licht en laten ons dragen door muziek en poëzie. 

Harp, Lies Joosten en piano, Henri Heuvelmans 
  

Zondag 22 november 11.00 uur- Zijpviering        

Overweging: Moniek Siermann 
  

Zondag 13 december 16.00 uur - Concert Abraham-cyclus  

Een nieuwe compositie van Antoine Oomen op 10 teksten van Huub Oosterhuis 

Piano, Antoine Oomen en solisten, Heleen Oomen en Mark Walter 

Genesisverhaal en uitleg, Alex van Heusden en Moniek Siermann 

Kosten: €15  
 

Kijk voor alle actuele informatie over De Zijp op onze website: www.dezijp.nl 
Voor alle bijeenkomsten dient u zich aan te melden bij reserveren@dezijp.nl 

Bank: NL60 INGB 0003 4456 41, ten name van Stichting De Zijp te Arnhem 
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