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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
27 februari: Viering in de kapel
5 maart:
Liedmiddag rondom onze CD
27 februari weer een viering in de kapel
We zijn zeer verheugd dat de coronaregels weer versoepeld zijn en we
gaan dan ook weer vieren in de Elisabethkapel. We vragen wel om
aanmelden, zodat we niet met teveel mensen bij elkaar komen. Dat kan
bij reserveren@dezijp.nl. Mochten we dinsdag in de persconferentie
horen dat de anderhalvemeter regel vervalt, dan is aanmelden niet
meer nodig.
De Zijptafel staat er ook weer, met de verkoop van de boeken en CD
van het Catharina Visser Project: ‘Weten met het hart’, met CD voor
€20 en ‘Het licht is kalm’ voor €16,50 en de losse CD voor €10.
Liedmiddag 5 maart rond de nieuwe CD ‘Weten met het hart’
Natuurlijk willen we samen de CD die we hebben gemaakt en de
gedichtenbundel die uitgekomen is vieren, door liederen van de CD
samen in te studeren, een korte vesper en het glas te heffen.
Datum: zaterdag 5 maart
Tijd: 12.00 u kapel open voor de inloop
12.30 u liederen instuderen
16.00 u korte vesper
16.30 u feestelijke afsluiting
Plaats: Elisabethkapel te Arnhem
Bij binnenkomst is een boekje met de koorpartijen te koop voor €10.
Boeken en CD zijn verkrijgbaar deze middag.
In verband met de organisatie is het wel nodig dat men zich tevoren
aanmeldt: reserveren@dezijp.nl
Komende activiteiten
24 februari:
Leerhuis Exodus met Hans Lammers
13 maart, 15.00 u:
Lezing Hans Lammers, wegens ziekte
uitgesteld naar deze datum

15 mei:
Concert met Antoine Oomen
Voor alle informatie over onze activiteiten zie www.dezijp.nl
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