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Leerhuis
Op maandagavond 17 mei, 20.00 u – 21.30 u, zal Hans Lammers weer een online-leerhuis begeleiden. Dan
lezen we de Genesis-lezing van de viering op 23 mei.
Aanmelden kan bij reserveren@dezijp.nl , dan ontvang je vooraf de tekst en op 17 mei de link om mee te
doen met het leerhuis. De kosten zijn €10,- per keer.
Van harte welkom!
Jaarverslag stichting De Zijp 2020
Met dit verslag willen wij u vertellen hoe het De Zijp het afgelopen jaar is vergaan, qua
organisatie, activiteiten en financiën. U begrijpt dat het heel anders was dan andere jaren.
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Toekomstplannen
In januari, nog ongewis van wat Covid19 ons zou brengen, hielden we een bijeenkomst met ongeveer 60
belangstellenden om onze toekomstplannen uiteen te zetten. Plannen om activiteiten rond leerhuis,
omzien naar elkaar, grootschalige (zang) bijeenkomsten en kleinschalige vieringen/meditatie opnieuw
vorm te geven. Die plannen werden enthousiast onthaald.
In februari huurden we ruimte in buurthuis ’t Huukske en gingen verschillende activiteiten van start. Helaas
moest in maart alles weer stil gelegd worden i.v.m. het corona-virus.
Wat er toch allemaal wél gebeurde.
Vieringen
• Er waren twee reguliere vieringen op de vierde zondag van de maand, die werden ondersteund door
het Zijpkoor dat ongeveer zestig leden telt.
• Vanaf april zijn de vieringen online gezet omdat er wegens de corona-maatregelen geen vieringen in
de kapel werden gehouden.
• Daarnaast is er veel online gedeeld via ons YouTube-kanaal. Daar waren de maandelijkse vieringen op
te vinden en ook tussendoor nog vespers.
• Vanaf augustus zijn de vieringen in de kapel weer opgepakt met een maximum van 30 bezoekers. Die
vieringen werden ondersteund door een octet uit het Zijpkoor. Tijdens de kerstdagen hebben we 4
vieringen in de kapel gehouden.
• In november hebben we een Gedenkviering gehouden om de overledenen te gedenken.
• Ook zijn we gestart met ‘vieringen’ op de tweede zondag van de maand:
o Half oktober hebben we een poëzie-concert georganiseerd.
o In december hebben we een concert georganiseerd rond Abraham. Antoine Oomen trad
samen op met twee solisten.
Andere activiteiten
• In januari en februari zijn er 4 ochtenden georganiseerd rond poëzie door Nadine (stagiaire).
• In maart zijn we begonnen met wekelijkse meditatie en nadat het een poosje heeft stilgelegen wegens
de corona-maatregelen, is het in september t/m oktober weer opgepakt.
Kijk voor alle actuele informatie over de Zijp op onze website: www.dezijp.nl
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Evenzo is het leerhuis in het najaar gestart via een online-platform.
Op zoveel mogelijk dinsdagen zijn we de liederen voor de vieringen blijven zingen (online of live in de
kapel).
De website is geheel vernieuwd en ging in augustus online.

Persoonlijke initiatieven
• Tijdens de eerste coronaperiode kregen mensen die dat wilden 3 á 4 keer per week een mail
‘Zijppoëzie’, met een korte tekst ter bezinning.
• Ook ontstond het initiatief ‘Schoonheid en Hoop’, een inspirerende verbinding van beeld met een korte
tekst op de Facebookpagina van de Zijp.
• In juli en augustus zijn er wekelijkse stilte-wandelingen georganiseerd in de avond.
• In november was er een initiatief van twee Zijp-ers met een actie ‘Kom maar op de koffie/de soep…’
om onderling contact te initiëren en te versterken.
Financiële verantwoording
Hieronder ziet u hoe het financieel gegaan is. Uiteindelijk hebben we het jaar toch met een mooi
positief saldo kunnen afsluiten.
Samenvatting van de financiële gegevens 2020 en begroting 2021 (afgeronde bedragen in euro's):
Balans Stichting De Zijp 31-12-2020
Activa
Vaste Activa
2.394
Liquide middelen
40.970
Stichtingsvermogen
Moniek Siermann Fonds
Totaal

31-12-2019
Activa
683
40.162

39.204
4.160
43.364

Resultatenoverzicht Stichting De Zijp 2020.
Kosten
Collecten
Giften
Schenkingen
Pastoraat
Overige opbrengsten
Zijp activiteiten
Vieringen
4.859
Huisvestingskosten
2.756
Afschrijving inventaris
1.300
Pastoraat
3.360
Public Relations
87
Kosten bestuur
781
Overige kosten
1.636
Zijp activiteiten
4.699
Totaal
19.478
Resultaat

Passiva

43.364

Opbrengsten
3.693
8.100
7.510
550
2.700
1.499

24.052

Passiva

35.260
5.585
40.845

40.845

Begroting 2021.
Kosten
Opbrengsten
6.000
8.000
8.000
750
-2.500
8.490
2.800
1.100
3.360
500
500
1.000
7.500
25.250
25.250

4.574

Kijk voor alle actuele informatie over de Zijp op onze website: www.dezijp.nl

