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Nieuwsbrief 36 
April 2022 

 

             In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

15/16 april: Goede Vrijdag en Pasen 

15 mei: Meezing concert Antoine Oomen 

OPROEP: Hulp bij de Zijptafel en bij de website 

 

Pasen 

Op 15 en 16 april gedenken we het leven en de laffe dood van Jezus 

van Nazareth. Na zijn dood leeft hij voort in mensen. Hem kunnen ze 

doden, maar niet zijn visioen, niet de stem van gerechtigheid. We 

branden lichtjes uit protest en om te gedenken, en we ontsteken het 

nieuwe vuur van Pasen. We mogen hoop en kracht putten uit zijn 

woorden en zijn intens geleefde leven. 

 

We horen een stem, een woord waaruit 

de melodie geboren is 

waardoor we zonder twijfel weten 

dat niets voorgoed verloren is. 

 

Goede Vrijdag 15 april 19.30 uur 

       Paaswake 16 april 21.00 uur 

 

‘Vijftig jaar Oosterhuis/Oomen, een bloemlezing’ 

Koor- en meezingconcert  

Het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek zingt een 

bloemlezing uit het repertoire van 50 jaar Oosterhuis/Oomen. Dit 

betreft de persoonlijke keuze die componist Antoine Oomen maakte 

uit de 350 liturgische liederen die hij samen met theoloog en dichter 

Huub Oosterhuis heeft geschreven. 

Het projectkoor, opgericht in 1992, bestaat uit ruim 30 zangers en 

zangeressen. Antoine Oomen is de dirigent, Roland Aalbers de vaste 

pianist.  

Bij 8 van de 13 liederen mogen we meezingen! 

 

Zondag 15 mei 2022, 15.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur) 

Elisabethkapel, Zwarteweg Arnhem 

Aanmelden bij reserveren@dezijp.nl  

Entree € 10,00.  

Graag vooraf overmaken op ons rekeningnummer (zie hiernaast) 
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Zijp-tafel 

Na de maandelijkse viering staat er altijd een Zijp-tafel, met boeken 

om te ruilen, de overweging en informatie. We zijn op zoek naar 

mensen die een enkele keer die Zijp-tafel wil bemensen. Vele handen 

maken licht werk, we zouden dan ook graag een rooster maken en bij 

toerbeurt de tafel klaarmaken en bemensen.   

Wil je ons helpen, dan graag een mailtje aan info@dezijp.nl  

 

OPROEP website 

We zijn ook op zoek naar iemand die wil helpen om onze nieuwe 

website bij te houden. 

In 2020 is de website vernieuwd en opgezet op een eenvoudige manier. 

Dit alles is nu in handen van mij. Ik heb, zonder enige kennis van 

zaken, maar gelukkig met de juiste hulp, de website opnieuw ingericht. 

Maar het is niet handig als ik alleen de persoon ben die de nieuwe 

informatie op de site kan zetten, daarmee is het te kwetsbaar. 

Wat vragen we van je? 

Zoals vermeld ben ik er zonder kennis van website bouwen aan 

begonnen. Gelukkig heb ik daar heel fijne hulp bij gekregen, waar ik 

nog steeds op terug kan vallen. Dus ook als je niet zoveel van 

computerzaken afweet, kan je ons hier bij helpen. Een beetje 

handigheid op de computer is natuurlijk wel nodig, kan je bijvoorbeeld 

in Word werken met verschillende lettertypes en kan je plaatjes 

invoegen en zo, dan heb je al voldoende kennis om ook onze website 

te kunnen vullen. Uiteraard zal ik je daarbij begeleiden, je staat er niet 

alleen voor! Het is allemaal vanuit huis te doen, en het kan op eigen 

tijd uitgevoerd worden. 

 

Heb je er vragen over of wil je me helpen? 

Stuur een mail aan info@dezijp.nl 

Anke van der Neut 

 

 

 

 

Komende activiteiten 

19 april: Leerhuis Exodus met Hans Lammers 

15 mei: Meezing concert met Antoine Oomen 

22 mei: Maandelijkse Zijpviering 

Voor alle informatie over onze activiteiten zie www.dezijp.nl 

 

 

Met hartelijke groet, 

bestuur van De Zijp. 
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