
 

 

 

Ekklesia de Zijp 

 

Elisabethkapel 

Zwarteweg 25  

Arnhem 

 

 

 

Actuele informatie: 

www.dezijp.nl 

 

 

 

 

Opgeven bij: 

reserveren@dezijp.nl 

 

 

 

Ons rekeningnummer: 

NL60 INGB 0003 4456 41 

ten name van Stichting De 

Zijp te Arnhem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 34 
Januari 2022 

 

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- 23 januari geen viering in de kapel. 

- 3 februari Leerhuis 

- 13 februari lezing Hans Lammers 

- Nieuw bestuurslid  

- Liedmiddag rondom onze CD Weten met het hart  

- Concert met Antoine Oomen 

 

 

23 januari géén viering in de kapel 

Helaas blijft de theatersector nog dicht en omdat we als bestuur altijd 

die lijn hebben gevolgd gaat de Zijpviering van 23 januari ook niet door. 

Jammer maar waar. 

We wachten de volgende persconferentie af van 25 januari en hopen 

dan  27 februari wel te kunnen zingen en vieren! 

Zondag vanaf 9.00 uur is wel de online-viering te beluisteren op 

YouTube, via onze website. 

 

 

Leerhuis met Hans Lammers 

We gaan beginnen met het boek Exodus, en wel op donderdag 3 februari   

14 u - 16 u Wie deel wil nemen, kan zich aanmelden via: 

reserveren@dezijp.nl.  

De kosten bedragen €10 pp. Graag vooraf overmaken.  

 

 

Bestuur de Zijp, nieuwe penningmeester 

Carol Werner heeft inmiddels afscheid genomen van het bestuur. We 

konden direct Hans ’t Hoen verwelkomen. Hij stelt zich hier voor: 

Ik ben opgegroeid in de 60-ger jaren, de tijd van 2e 

Vaticaans Concilie, de oproep tot modernisering van 

de kerk en het begin van de Oecumene. Voor ons 

indertijd een herbronning van het geloof en het 

begin van een levenslange zoektocht naar de 

betekenis van oeroude verhalen.  

De teksten, liederen en ideeën van Huub Oosterhuis 

vormden hierbij van begin af aan een belangrijke 

inspiratiebron.  

Het ontstaan van de Zijpvieringen in 2007 was voor mij daarom een 

vorm van thuiskomen. Vanaf 2009 zing ik mee in het Zijpkoor. Nu ik 

met pensioen ben heb ik meer tijd om ook aan andere Zijpactiviteiten 

deel te nemen. Mij is gevraagd om als penningmeester zitting te nemen 

in het bestuur en de financiën te beheren. Dat doe ik graag, want wat 

mij betreft heeft de Zijp haar waarde als Ekklesia inmiddels meer dan 

bewezen.   
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Lezing: De genezingen door Jezus belicht vanuit de 

hedendaagse traumatheorie 

Het lezen van de verhalen waarin Jezus mensen geneest, roept voor 

mensen in onze tijd vaak problemen op. De genezingen worden vaak 

beschouwd als ‘wonderen’; ze zijn te mooi om waar te zijn. Ze passen 

niet in onze moderne, Westerse opvattingen over ziekte en gezondheid. 

En dus lezen we ze maar beter symbolisch. Maar is dat wel nodig? En is 

niet de dominante Westerse visie op ziekte en genezing de beperkende 

factor die ons ervan weerhoudt om de wijsheid van deze verhalen aan 

te boren? Recente inzichten over het ontstaan en de lichamelijk-

geestelijke gevolgen van traumatiserende ervaringen bieden een 

nieuwe en verrassende kijk op Jezus’ genezingen, een kijk die een 

nieuwe waardering van de verhalen erover mogelijk maakt. 

 

In zijn lezing zal Hans Lammers onder andere aandacht besteden aan 

het werk van Stephen Porges (Polyvagaaltheorie), Peter Levine 

(Somatic Experiencing) en Gabor Maté (‘When the Body says No’). Met 

hun inzichten leest hij vervolgens enkele verhalen over genezingen door 

Jezus die in een verrassend nieuw licht komen te staan. 

 

Tijd: zondag 13 februari 15.00 uur 

Plaats: Elisabethkapel 

Prijs: € 10,00 graag vooraf overmaken 

 

 

 

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 veel liederen van de CD samen te zingen en het glas te 

heffen. Verdere informatie hierover volgt. 

 

 

 

Concert Antoine Oomen 

Om vast te noteren in de agenda: 

Op zondag 15 mei komt Antoine Oomen naar de Elisabethkapel voor 

een concert:  

50 jaar Oosterhuis/Oomen 

een bloemlezing 

met het koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek. 

Het programma bevat dertien liederen, waarvan er acht gedeeltelijk 

door alle aanwezigen worden meegezongen. 

 

 

 

 

Met hartelijke groet, 

bestuur van De Zijp. 
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