[ Pastoraat> Activiteiten wijken ]

25-04-2013
Koffiemiddag voor alle 60 plussers in wijken NOORD EN OOST
Wijkteam noord en wijkteam oost hebben de handen wederom in elkaar geslagen en organiseren wegens groot succes opnieuw
een gezamenlijke koffiemiddag.
Graag nodigen wij u uit voor deze gezellige middag. Uiteraard zijn ook de jongere partners van harte welkom.
We komen bij elkaar op
Donderdag 25 april 2013 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 woensdag 24 april kunt u zich telefonisch opgeven bij onderstaande personen.
" Dominee Joachim Stegink, 046-4510008" Lydia Zwierzanski, 046-4854027" Monica Bosman,046-4514246
Wij vinden het erg fijn als u erbij bent!
Namens het wijkteam,Lydia Zwierzanski en Monica Bosman

Hans Pelman, 25-04-2013
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 551, Subitem: 39.
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29-09-2013
Gezellige boswandeling o.l.v. Gert Reijnen
De wijkteams van Noord, Zuid, Oost, West en Grevenbicht nodigen gemeenteleden en belangstellenden uit voor een
gezellige boswandeling o.l.v. Gert Reijnen
Uitnodiging voor de kerkleden van alle wijken
De wijkteams van Noord, Zuid, Oost, West en Grevenbicht nodigen gemeenteleden en belangstellenden uit voor een
gezellige boswandeling o.l.v. Gert Reijnen op:
Zondag 29 september van 14:00 17:00 uur
Dit wordt een leuke activiteit voor het hele gezin. De paden kunnen modderig zijn dus zorg voor daarvoor geschikt
schoeisel. Ook bij een regenbui lopen wij door, dus regenjas of paraplu kunnen nodig zijn.
We verzamelen bij de Johanneskerk. Van daar uit rijden we naar d het bos waar we gaan wandelen. We vragen U zoveel
mogelijk met de auto te komen zodat mensen die geen vervoer hebben verdeeld kunnen worden over de lege plaatsen in de
verschillende autos. Het wandelen zal ongeveer anderhalf uur duren. We sluiten de wandeling af met een kop soep en een
broodje.
In verband met inkopen willen wij graag dat u zich opgeeft voor vrijdag 20 september bij één van de onderstaande
personen.
Monica Bosman
046-4514246 of E: monica.bosman@live.nl Lydia Zwierzanski, 046-4854027 of E:
zwierzanski@home.nl Bindert Vriesema
046-4511647 of E: bindert.vriesema@home.nl Nely Stuij
046-4200745 of E: stuij-schep@home.nl Pauline Vandenhoek 06-23394792 of E: stopagressie@hotmail.com
Wij vinden het fijn als u komt!
Namens de organisatie,
Gert Reijnen, Monica, Lydia, Nely, Pauline en Bindert

Hans Pelman, 29-09-2013
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 602, Subitem: 39.
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19-11-2013
koffiemiddag
Uitnodiging aan alle 60 plussers in wijk NOORD EN OOST
Wijkteam noord en wijkteam oost hebben de handen wederom in elkaar geslagen en organiseren wegens groot succes opnieuw
een gezamenlijke koffiemiddag. Graag nodigen wij u uit voor deze gezellige middag. Uiteraard zijn ook de jongere
partners van harte welkom.
We komen bij elkaar op
Dinsdag 19 november 2013 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 maandag 18 november kunt u zich telefonisch opgeven bij onderstaande personen.
" Dominee Joachim Stegink, 046-4510008" Lydia Zwierzanski, 046-4854027" Monica Bosman,046-4514246
Wij vinden het erg fijn als u erbij bent!
Namens het wijkteam,Lydia Zwierzanski en Monica Bosman

Hans Pelman, 19-11-2013
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 641, Subitem: 39.
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01-12-2013
Betrokken bij elkaar: Engelenproject in de adventstijd
Advent is de tijd van verwachten, wachten op het
Licht. Voor de één betekent dit een drukke en
gevulde tijd, voor de ander misschien juist een
donkere, eenzame tijd.
Binnen het pastoraat werken we graag aan de
onderlinge betrokkenheid binnen onze gemeenschap.
Dit keer willen we dat doen door het
Engelenproject. En hiervoor zoeken we Engelen!
Onze concrete vraag is hierbij: Wie wil de
komende vier adventszondagen als Engel
(boodschapper) een kaartje sturen naar een
gemeentelid die op een bijzonder manier een groet
mag ontvangen?Dat kan zijn omdat zij een moeilijk
jaar hebben doorgemaakt, veel zorgen hebben of
juist omdat zij iets bijzonders hebben gedaan.
Het is de bedoeling dat u als Engel anoniem
blijft, u ondertekent de kaart (wellicht met een
mooie gekozen tekst) alleen met de woorden: van
een Engel Als u door het sturen van vier kaarten
een Engel wilt zijn, dan graag opgave vóór 18
november bij

Lydia Zwierzanski, 4854027, zwierzanski@home.nl ,
Monica Bosman, 4514246, monica.bosman@live.nl of
Irene Pluim, 4583183, irenepluim@home.nl
U ontvangt dan binnenkort van hen een naam met een adres.
Alvast onze hartelijke dank en een groet vanuit de Werkgroep Pastoraat

Hans Pelman, 01-12-2013
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 680, Subitem: 39.
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19-12-2013
Kerstviering voor senioren
Donderdagmiddag 19 december was de jaarlijks
terugkerende kerstviering voor onze senioren.
In de sfeervolle versierde ontmoetingsruimte van
de Johanneskerk was het een gezellige drukte. Voor
velen is het een genoegen om elkaar weer te
ontmoeten en samen kerstfeest te vieren.
Onze voorganger Irene Pluim wees ons via het
aloude kerstverhaal op de betekenis van het Licht,
de Dageraad en de Orient.
Ria van Mourik begeleidde de samenzang op de
piano en na de viering konden we genieten van een
broodmaaltijd met soep.
De kerstviering wordt elk jaar georganiseerd door
het pastoraatteam met ondersteuning van een aantal
enthousiaste senioren.
Ook is het fijn dat we weer een beroep konden
doen op een vaste groep chauffeurs. Iedereen
hartelijk dank voor de inzet.
Wat mooi dat kerst weer ieder jaar terugkomt, zo
ook deze viering!
Namens het pastoraat,
Nely Stuij-Schep
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Hans Pelman, 19-12-2013
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 704, Subitem: 39.
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