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Komende viering alléén online
Gezien de cijfers en de signalen uit de recente oproep van de overheid, heeft het bestuur besloten om
zondag 24 januari niet samen te vieren in de kapel. Er zal wel een online-viering komen, die te horen is via
onze website: www.deZijp.nl. Daar zijn ook de vorige online-vieringen nog te vinden.
Leerhuis 2021
Hans Lammers gaat in januari weer starten met
een nieuw leerhuis. De eerste twee data zijn:
donderdag 28 januari en donderdag 11
februari, steeds om 20.00 uur.
De kosten zijn €10,- per keer. Aanmelden is
nodig en kan bij reserveren@dezijp.nl
Zolang de lockdown duurt zal het leerhuis
online worden gehouden. Vlak van tevoren
krijg je een link toegestuurd om deel te nemen.
Twee bezoekers schreven een leuke reactie
over het leerhuis van vorig jaar….

Toekomst van de Zijp
Precies een jaar geleden kwamen we na de viering van januari met een grote groep belangstellenden bij
elkaar om te horen over de toekomstplannen van de Zijp. Een stuurgroep presenteerde de sheets met
aandacht voor leerhuis, voor omzien naar elkaar, voor groots en klein vieren. En voor een nog verdere
toekomst werd de droom zichtbaar van een eigen gemeenschapshuis waar we elkaar kunnen ontmoeten
rond tal van activiteiten, rond stilte en zingen. Op korte termijn werd buurthuis ’t Huukske gevonden en
daar begonnen we te zingen, te mediteren en te leren… totdat de corona alles stil legde…en we ons
teruggetrokken in ons huis, in onszelf.
Na een vol jaar, wie had dat kunnen denken, nu heel voorzichtig het licht aan het eind van de tunnel
zichtbaar wordt, durven we weer over de toekomst van de Zijp na te denken. Waar staan we nu? Wat
hebben we afgelopen jaar allemaal gemist, waar hebben we behoefte aan en hoe bouwen we aan een eigen
gemeenschapshuis?
Stel dat we langzaamaan de draad weer mogen oppakken: wat gaan we dan wel doen, en wat niet meer?
Wat doet er werkelijk toe? Voelen we ons nog verbonden met elkaar? Wat is daarvoor nodig of is er een
weten van elkaar dat tijd en afstand overwint?
Twee adviseurs van de Advies Brigade (www.adviesbrigade.nl) hebben toegezegd ons dit jaar te
ondersteunen bij de proceskant van de plannen. We hopen dat we rond de zomer met een grote groep
samen mogen komen en onder leiding van Josee Briaire en Peter Oomens van de Adviesbrigade kijken we
waar we staan en hoe we van daaruit weer samen op pad kunnen.
Het bestuur zal hierin het voortouw nemen en samen met hen kijken naar de vragen en thema’s die we
graag met de grote groep willen bespreken. Mocht je nu al iets willen laten weten over jouw ervaringen
van het afgelopen jaar t.a.v. de Zijp of heb je ideeën over de toekomst, stuur dan een mail naar Moniek.
(moniek@dezijp.nl). Alle suggesties zijn welkom.
Even dromen
Als het echt mogelijk is kunnen we in september ook weer een LIEDDAG organiseren! Een lieddag om
bevrijding, heerlijk met velen zingen, voluit, zonder angst! We blijven hopen!

Stagiaire
Van februari t/m mei 2021 zal Romy Baädilla bij ons stage komen lopen. Ze is 2ejaars studente aan de
theologie opleiding in Utrecht. Hieronder stelt ze zich voor:
Beste lezer,
Ik zal mij eerst even kort voorstellen. Mijn naam is Romy Baädilla, ik ben 20 jaar en
kom uit Ede. Als ik niet druk bezig ben met mijn studie ben ik aan het hardlopen,
wandelen of lezen. Sinds 2019 studeer ik in Utrecht aan Fontys hogeschool
theologie en levenbeschouwing in de richting van geestelijk verzorging. Ik zit nu in
mijn tweede jaar en mag met veel enthousiasme en interesse stagelopen bij
Ekklesia de Zijp. Ik heb de Zijp gekozen, omdat ik graag stage wil lopen bij een
gemeenschap waarin verschillende visies en ideeën in vrijheid worden
gewaardeerd en geaccepteerd. Ik hoop graag meer te weten te komen over hoe
men zich religieus/spiritueel ontwikkeld binnen een beweging, wat voor waarde
eraan wordt gehecht en wat de rol van de geestelijk begeleider hierbij is. Ik ben
heel nieuwsgierig en kijk er naar uit om meer te leren over de Ekklesia. Ik zal
meelopen met Moniek en wie weet kom ik u nog wel eens tegen (uiteraard op
gepaste afstand en volgens de maatregelen). Ik wens iedereen veel gezondheid en
sterkte toe in deze aparte tijd.
Vriendelijke groet,
Romy Baädilla
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