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Juni 2022
In deze nieuwsbrief aandacht voor:
26 juni:
Maandelijkse Zijpviering
28 juni:
Benefietconcert Oekraïne
13 sept:
Leerhuis Exodus
Zijp viering
Op zondag 26 juni is er weer een viering in de Elisabethkapel. We hopen
u daar weer te mogen begroeten. Het is alweer de laatste viering van
het seizoen. In juli is er geen maandelijkse viering, de volgende
Zijpviering zal op 28 augustus zijn.

Benefietconcert Oekraïne
Aanmelden bij:
reserveren@dezijp.nl

Ons rekeningnummer:
NL60 INGB 0003 4456 41
ten name van Stichting De
Zijp te Arnhem

Op dinsdag 28 juni 2022 geeft het ‘Chamber Ensemble Kyiv’ in
samenwerking met Ekklesia De Zijp een benefietconcert onder de titel:
‘Van vrees naar hoop’.
Met muziek en gedichten krijgt u een aantrekkelijk programma geboden
waarvan de opbrengst direct en volledig ten goede komt aan de
organísatie ‘Hart voor Kinderen’, dat een project doet voor gehandicapte
kinderen uit Oekraïne.
De musici uit Oekraïne zijn vrijgesteld van deelname aan het leger, omdat
hun muzikale bijdrage belangrijker wordt geacht. Door concerten te geven
binnen en buiten Nederland zamelen zij geld in voor hulp aan Oekraïne. In
dit geval dus voor gehandicapte kinderen uit Oekraïne. Hiermee wordt
muziek een ‘levensader’. Hoe belangrijk is dit en hoe makkelijk kunnen wij
dat ondersteunen door het concert te bezoeken en een vrijwillige financiële
bijdrage te doen.
De organisatie van het concert gebeurt door ons. De Zijp neemt de kosten
van het concert voor haar rekening, zodat de opbrengsten geheel ten
goede komen aan het project van de Stichting Hart voor Kinderen.
Het concert begint om 20.00 uur. Na ruim een uur muziek en gedichten is
er een nazit met de musici onder genot van een drankje.
Aanmelden voor het concert kan op: reserveren@dezijp.nl. Het concert is
vrij toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage is uiteraard zeer gewenst.
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Mocht u het concert niet kunnen bijwonen en toch een financiële bijdrage
willen geven, dan kan dat op rekeningnummer: NL60 INGB 0003 4456 41
tnv Stichting De Zijp onder vermelding van ‘Benefietconcert Oekraïne’ of
middels de QR code.
Ekklesia de Zijp

Elisabethkapel
Zwarteweg 25
Arnhem

Wilt u dit bericht aan zoveel
mogelijk mensen doorsturen?
Leerhuis met Hans Lammers
Na de zomer gaat het leerhuis weer van start, en wel op dinsdagavond
13 september. We lezen, net als in de vieringen dit jaar, in het boek
Exodus. Na het hardop lezen met elkaar, bespreken we de teksten. Het
is steeds weer verrassend wat daaruit naar voren komt. Aloude bekende
verhalen blijken soms toch net iets anders in het Boek te staan.
Het leerhuis is interessant voor vaste deelnemers, maar ook incidenteel
een keer meedoen is mogelijk. Iedere avond is een afgerond geheel.

Actuele informatie:
www.dezijp.nl

We willen komend seizoen het leerhuis in de avond doen, zodat de
mensen die overdag druk bezet zijn ook mee kunnen doen. We starten
om 19.30 u. en afhankelijk van het aantal deelnemers doen we het in
een huiskamer of op een grotere locatie in Arnhem. In verband met de
organisatie graag aanmelden bij het bekende mailadres. Dan wordt
begin september de locatie bekend gemaakt.

Aanmelden bij:
reserveren@dezijp.nl

Ons rekeningnummer:

Komende activiteiten
26 juni:
11.00 u Maandelijkse Zijpviering
28 juni:
20.00 u Benefietconcert Oekraïne
13 september: 19.30 u Leerhuis Exodus met Hans Lammers
Voor alle informatie over onze activiteiten zie www.dezijp.nl

NL60 INGB 0003 4456 41
ten name van Stichting De
Zijp te Arnhem
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