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Sietse van der Sluis bevestigd tot ouderling kerkvoogd en
afscheid van Rob Atsma

Zondag 2 septemberGeen organist in deze dienst,
maar de dienst werd wederom muzikaal begeleid door
een groep muzikale gemeenteleden. Deze keer werd
de groep gevormd door Marnix van Gurp, Irene
Pluim, Bart Kooyman en Anne Kip. Tijdens de
collecte speelde Maurits Kooyman piano.
Sietse van der Sluis werd bevestigd tot ouderling
kerkvoogd. Hij volgt Rob Atsma op, die deze
functie meer dan 4 jaar vervuld heeft.
De overdenking ging over Visie, soms moet je 2
keer kijken voor je ziet wat je moet zien. Ds.
Joachim Stegink wenste Sietse toe, dat hij een
heldere Visie kan vormen en gaf hem als geschenk
een brillendoekje zodat hij altijd helder blik zou
hebben.
De kinderen van de kindernevendienst waren ook
geïnspireerd door het thema Visie en hadden voor
de nieuwe ambtsdrager een bril gemaakt, met de
wens dat Sietse alles duidelijk ziet.
Sietse stelde zich nog even kort voor.
De voorzitter van de kerkenraad Lianne van Oord heette Sietse van harte welkom, zij was blij dat Sietse zich wil
inzetten voor de kerk. Zij bedankte Rob heel hartelijk voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren heeft verricht. Rob
heeft zich vol overgave ingezet voor de fusie met Grevenbicht. Ook de komende jaren zal Rob zich nog bezighouden met de
samenwerking tussen Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond.
Welkom Sietse en Bedankt Rob.
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UPDATE: Vergunning parkeren op de Mgr. Vranckenstraat vanaf
1-10-2012

De PG Sittard-Grevenbicht ontving op 5 september
2012 een brief van de gemeente Sittard-Geleen.
De brief beschrijft het per 1 oktober 2012
invoeren van vergunning-parkeren voor alle dagen
per week op de Mgr. Vranckenstraat, bij de
Johanneskerk.
Waarschijnlijk zal met ingang van 1-1-2013 verder
nog betaald parkeren worden ingevoerd.
De PGSG heeft hiertegen geprotesteerd en bezint
zich nog op een actie en we zullen u het resultaat
tijdig melden.
Wat betekent dit nu concreet:
Vanaf 1-10-2012 mag zonder vergunning niet meer
worden geparkeerd op de Mgr. Vranckenstraat.

Een alternatieve parkeerplek is de Thien
bunderstraat (de slurf recht tegenover de kerk)
Deze valt buiten de parkeerzone.

Een tweede alternatieve parkeerplek is op de
Silstraat die parallel aan de Mgr. Vranckenstraat
ligt. De Silstraat is bereikbaar via de Mgr.
Rijckerstraat of Geuweg-Morgenstraat. Er is een pad van de parkeerplaats naar de kerk. Het zogenaamde en welbekende
Corneluspad
AANVULLING 7-10-2012 
Naar aanleiding van bezwaren uit de buurt is de gemeente overgegaan naar parkeervergunning tijdens winkeltijd .
Op koopzondagen  is er wel vergunning parkeren of straks betaald parkeren. Maar dat gaat pas in om 12.00 uur op
zondagmiddag.
Voor onze kerk wil dat zeggen, dat we dus op de zondag en in de avonduren geen probleem hebben met het parkeren.

Hans  Pelman, 07-10-2012
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VERGUNNING PARKEREN op de Mgr. Vranckenstraat: aanpassingen
n.a.v. gesprekken met de Gemeente
Sinds1 oktober 2012 is er vergunning-parkeren ingevoerd op de Mgr. Vranckenstraat, bij de Johanneskerk. 
Het College heeft gesprekken gevoerd met de Gemeente over dit vergunning beleid.

Onderstaand vergunningbeleid is besproken met de
Gemeente. Deze publikatie is onder voorbehoud daar
het beleid nog door de Gemeente zal/moet worden 
gepubliceerd in de "Trompetter".
Tijdstip van vergunningparkeren 
Het vergunningparkeren geldt  alleen tijdens de
winkel openingstijden. Als op de zondagen de
winkels open zijn dan geldt dat er vanaf 12.00 uur
vergunning parkeren is. De tijden worden nog
aangebracht op de borden.
Parkeervergunningengebied  
Het gebied voor de Johanneskerk is sinds 2 weken
vergunning vrij, dit geldt ook voor de overkant.
Pas vanaf de huizenrij geldt het
vergunningparkeren. Hier zijn ook de borden
geplaatst.
de Tienbunder 
De straat (de Tienbunder) tegenover de kerk
behoort niet tot het vergunningengebied, dus hier
kan altijd gewoon geparkeerd worden.  
grote parkeerterrein 
Op het grote parkeerterrein tegenover de kerk, te bereiken via het 'Cornelus'pad, is vergunning vrij, dus auto�s kunnen
ook hier geparkeerd worden .
Betaald parkeren 
Vanaf januari 2012 wordt er betaald parkeren ingevoerd voor het vergunningengebied.
Intrekken uitgedeelde parkeerboetes 
De gemeente heeft aangegeven dat alle parkeerboetes die uitgedeeld zijn, uit het systeem gehaald zijn. U hoeft dus geen
acceptgiro te verwachten.Mocht dit wel het geval zijn; neemt u dan contact op met Marijke Pelman (046-4854362) ook als u
vragen heeft kunt u met haar contact opnemen.

Hans  Pelman, 25-11-2012
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