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Nieuwsbrief 38
Augustus 2022
In deze nieuwsbrief aandacht voor:
28 augustus:
Maandelijkse Zijpviering
13 sept:
Leerhuis Exodus
Terugblik en vooruit kijken naar het nieuwe seizoen
Zijp viering
Alweer voor de vijftiende keer gaan we een nieuw Zijp seizoen in!
Op zondag 28 augustus om 11.00 uur zal de eerste Zijpviering weer
plaatsvinden van het nieuwe seizoen. We kijken er naar uit om elkaar
weer te ontmoeten en samen te vieren. Ook is er na afloop weer
gelegenheid elkaar met koffie en thee te ontmoeten.
Leerhuis met Hans Lammers
Het leerhuis gaat ook weer van start, en wel op dinsdagavond 13
september. We lezen, net als in de vieringen dit jaar, uit 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.
We willen dit seizoen het leerhuis in de avond houden, 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.
Terugblik en vooruit kijken
Benefietconcert Oekraïne:

We kijken terug op een bijzondere avond! Drie musici van het Chamber
Ensemble Kyiv, een pianist en twee violisten, trakteerden ons op een
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fantastische muziekavond. Ze speelden muziek van vooral Oekraïense
componisten. De muziek werd afgewisseld met gedichten van Huub
Oosterhuis en Catharina Visser. Zo kreeg de avond een speciale sfeer.
In de kapel stonden ook schilderijen van Elizabeth Mink. De opbrengst
van de verkoop ervan was ook bedoeld voor Oekraïne.
Ongeveer 90 mensen waren aanwezig in de kapel, maar vele anderen
hadden, omdat zij er niet bij konden zijn, al hun ondersteuning gegeven.
In totaal hebben we € 2900,00 kunnen overmaken naar de Stichting Hart
voor Kinderen (door de musici uitgekozen), die een speciaal project
hebben voor kinderen met een handicap, die uit de Oekraïne zijn
gevlucht.
Eszter Frauenholz die de concerten in Nederland organiseerde schreef
ons het volgende:
"Dank voor het versturen van de overschrijving van het gedoneerd
bedrag! Wat een prachtige uitkomst. Het is zeker te danken aan jullie
inzet en de mooie combinatie van gedichten, muziek en schilderijen. En
niet op de laatste plaats aan jullie trouwe publiek die jullie hebben weten
te bereiken."
Plannen voor het nieuwe seizoen
Naast de maandelijkse Zijp-vieringen op de 4de zondag van de maand,
willen we ook weer iedere 2de zondag een Zijp-activiteit organiseren in
de middag. De voorbereidingen daarvoor zijn nog in volle gang, maar we
weten al dat op 11 december Melanie Greve komt om met ons
mantra’s te gaan zingen.
Verder kregen we twee uitnodigingen voor lieddagen van andere
Ekklesia, onderaan deze nieuwsbrief staat alle informatie daarover.
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Komende activiteiten
28 augustus:
11.00 u Maandelijkse Zijpviering
13 september: 19.30 u Leerhuis Exodus met Hans Lammers
11 december
Mantra-zingen met Melanie Greve
Voor alle informatie over onze activiteiten zie www.dezijp.nl
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Met hartelijke groet,
bestuur van De Zijp.

ZATERDAG 17 september: Concert Twents Liturgiekoor in Amersfoort
Het koor bestaat 40 (inmiddels 42) jaar en dat vieren ze in de
Bergkerk in Amersfoort. Met liederen en muziek rondom het thema:
Weten met het hart
Het koor zingt voornamelijk liederen van Huub Oosterhuis, maar
zullen nu ook zingen van Catharina Visser. Ze gaan zingend op zoek
naar wat in ons leeft, de bron van nieuw leven, steeds opnieuw.
Wanneer: Zaterdag 17 september 2022
Waar: Bergkerk, Dr. Kuyperlaan 2, Amersfoort.
Kerk open: 16.30 uur
Concert: 17.00 – 18.00 uur
Aan de deur wordt een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.
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ZATERDAG 24 september: LIEDDAG in Den Haag
De Haagse Dominicus organiseert, in samenwerking met de
Doopsgezinde Gemeente, een LIEDDAG met als thema : OM WATER.
Zonder water kun je niet leven, zonder zingen wordt het niks, dus wil
je leven zul je zingen !
Huub Oosterhuis heeft een rijke bron aan liederen over water gedicht,
waar wij deze dag volop uit zullen putten.
Tijdstip en plaats
Op zaterdag 24 september 2022, van 10.30 uur tot 16.00 uur in de
Doopsgezinde Kerk, Paleisstraat 8, 2514 JA Den Haag. Bereikbaar met
de tramlijn 1 en buslijn 24 vanaf het CS.
De kerkzaal is open vanaf 10.00 uur.
Aanmelden en kosten
Graag even aanmelden met een e-mail naar ria.huisman@planet.nl
De kosten bedragen 15 euro te voldoen bij de ingang.
Koffie, thee en een programmaboekje zijn inbegrepen.
Voor de lunch moet zelf worden gezorgd.

