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29-09-2011

koffie middag voor 60 plussers in de wijken noord en oost
Uitnodiging aan alle 60 plussers in wijk NOORD EN OOST
Wijkteam noord en wijkteam oost hebben de handen in elkaar geslagen en actie ondernomen om de inwoners van deze wijken
eens nader kennis met elkaar te laten maken. We starten met de 60-plussers uit deze wijken. Daarom nodigen wij u uit
voor een gezellige middag. Uiteraard zijn ook de jongere partners van harte welkom.
We komen bij elkaar op
Dinsdag 15 NOVEMBER van 14.00 uur � 16:00 uur 

in de Johanneskerk, aan de Mgr. Vranckenstraat 9 te Sittard.
Er is gelegenheid om elkaar op een andere manier te ontmoeten en in gesprek te komen onder het genot van een lekker
kopje koffie of thee.
Mocht u geen vervoer hebben, dan kunt u dit aan ons doorgeven, dan zorgen wij ervoor dat u gehaald en weer thuis
gebracht wordt.
Tot zondag 13 november kunt u zich telefonisch opgeven bij onderstaande personen.

Dominee Joachim Stegink, 046-4510008

Lydia Zwierzanski, 046-4854027

Monica Bosman,046-4514246

We zouden het erg fijn vinden als jullie komen!
WijksecretarissenHans Pelman    wijk NoordGretha van Veldhuisen wijk Oost

Hans  Pelman, 29-09-2011
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Gezamenlijke koffiemiddag voor 60 plussers van wijk noord en wijk
oost
Wijkteam noord en wijkteam oost hebben de handen in elkaar geslagen om gemeenteleden uit beide wijken met elkaar in
contact te brengen.

Op dinsdag 15 november troffen ruim vijfentwintig
60-plussers elkaar in de hal van de Johanneskerk
om, onder het genot van een lekker kopje koffie of
thee, nader kennis met elkaar te maken.
Na binnenkomst verdeelden de mensen zich rond de
tafels en bleek er een leuke mengeling te ontstaan
tussen de inwoners van wijk noord en wijk oost. Na
een korte kennismaking opende dominee Joachim
Stegink de koffiemiddag en overhandigde iedereen
een tweetal vragen:1. Wat was voor u de meest
belangrijke negatieve gebeurtenis/belevenis in uw
leven en welke rol speelde het geloof daarbij voor
u?2. Wat was voor u de meest belangrijke positieve
gebeurtenis/belevenis in uw leven en welke rol
speelde het geloof daarbij voor u?
Na 20 minuten de meest negatieve
gebeurtenis/belevenis met elkaar gedeeld te hebben
en de rol van het geloof hierbij las Joachim
Steginkde tekst uit Psalm 61: 1-5Tijd om elkaar
deelgenoot te maken van de meest positieve
gebeurtenis/gebeurtenis uit ons leven en of/hoe
het geloof hier een rol speelde. Joachim Stegink
sloot af met het lezen van Psalm 36: 6-10.
Na het zingen van Psalm 68: 7 werd er hier en
daar nog wat nagepraat en rond 16:00 uur ging
iedereen weer naar huis. Aan de reacties te
merken, een zeer geslaagd initiatief en zeker voor
herhaling vatbaar!

Hans  Pelman, 15-11-2011
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