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In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- 28 november geen viering in de kapel, maar wel 

- online Advents-project 

- 12 december wordt verzet 

- vacature bestuurslid  

 

28 november géén viering in de kapel 

In verband met de vele corona-besmettingen hebben we besloten de viering van zondag 28 

november in de kapel niet door te laten gaan. Het zingen en het samen koffie drinken na 

afloop vinden we te risicovol en zonder dat is een viering mager. Bovendien verwachten we 

dat veel mensen de viering sowieso niet zullen bezoeken. 

 

Advents-project 

In plaats van fysiek samen te vieren komt er iedere zondagmorgen in de adventstijd een 

bezinning online (te volgen via onze website). De eerste adventszondag is op 28 november. 

Vanaf 09.00 uur zal de link online staan. En wat bijzonder is: we laten al een paar liedjes 

horen van de nieuwe CD, dat is nu mogelijk! 

 

Net als we in de vastentijd hebben gedaan, willen we ook in de komende adventstijd, voor 

wie dat wil, een aantal keer in de week een tekst sturen om even bij stil te staan. 

Als je belangstelling hebt om die in je mailbox te ontvangen, stuur een email naar: 

lidwina.duindam@gmail.com 

 

De presentatie van de gedichtenbundel van Catharina Visser en de CD op 12 december 

gaat helaas ook niet door. 

Omdat we niet verwachten dat we 12 december weer met veel mensen samen kunnen 

komen en vooral samen kunnen zingen, zien we ons ook genoodzaakt het vieren van het 

uitkomen van de gedichtenbundel en de CD uit te stellen.  

Wel willen we jullie in staat stellen de boeken en/of CD die je besteld hebt te komen afhalen 

op zondag 12 december tussen 14 - 16 uur of dinsdag 14 december tussen 12 - 14 uur in de 

Elisabethkapel.  

Ook als je nog een boek/CD wilt kopen kun je dan terecht. Misschien is het een idee om in 

de decembermaand het boek/de CD als kado te geven.  

 

Heb je een boek/CD besteld en wil je dat opgestuurd krijgen, wil je dat dan doorgeven aan 

reserveren@dezijp.nl. Je ontvangt dan een berichtje over de verzendkosten en na 

overmaken van dat bedrag, wordt het pakketje je toegestuurd. (na 12 december) 
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Liedmiddag 5 maart rond de nieuwe CD ‘Weten met het hart’ 

Natuurlijk willen we toch samen, zij het op een iets andere manier, de CD die we hebben 

gemaakt en de gedichtenbundel die uitgekomen is vieren, door liederen van de CD samen te 

zingen (instuderen), een bezinning en dan het glas te heffen. De datum die vooralsnog is 

gedacht is 5 maart 2022, 12.30 – 17.00 uur. Verdere informatie hierover volgt. 

 

 

Kerstvieringen 

Hoe verder met KERST hoor je in een volgend bericht. 

 

 

Vacature bestuur 

Omdat Carol Werner op een andere (meer adviserende) manier betrokken zal zijn bij het 

bestuur van De Zijp, zoeken wij belangstellenden voor de vrijgekomen plek.  

Voor informatie of om uw belangstelling aan te geven, kunt u terecht bij een van de 

bestuursleden: Anke van der Neut (06 552044130), Lidwina Duindam (06 21281190) of 

Moniek Siermann (06 43250308) 

 

 

Donderdag 25 november  14 u - 16 u 

Leerhuis met Hans Lammers 

  

Wie deel wil nemen, kan zich aanmelden via: reserveren@dezijp.nl. De kosten bedragen €10 

pp. Graag vooraf overmaken op onze rekening NL60 INGB 0003 4456 41, t.n.v. Stichting De 

Zijp te Arnhem o.v.v. Leerhuis met Hans Lammers 25 november. 

 

 

Vooralsnog gepland: 

 

Leesgroep rond het boek Het Geschenk van Edith Eger o.l.v. Lidwina Duindam. 

Vanaf januari starten we met een leesgroep; in de nieuwsbrief van december en op de 

website leest u meer info. 

 

Lezing door Hans Lammers 

Tijd: zondag 9 januari 15.00 uur 

Prijs: € 10,00 

Verdere info volgt nog. 

 

 

Met hartelijke groet, 

Bestuur van De Zijp. 
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