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11-02-2014
In de wereld die Alzheimer heet
Alzheimer is allang geen onbekende naam meer. 90% van de aangesprokenen weet wat u ermee bedoelt. Alzheimer en dementie
zijn begrippen die algemene bekendheid genieten en worden vaak als synoniemen gezien. Maar is dit wel juist? En wat zijn
eigenlijk de symptomen van de ziekte van Alzheimer? Waar kun je terecht voor de juiste diagnose en wat betekent de
ziekte voor de kwaliteit van leven van de patiënt?
Er zijn circa 250.000 personen in Nederland die lijden aan dementie. Een kans van 1 op 5 dat u er ook (op latere
leeftijd) mee te maken krijgt. Bij vrouwen ligt dat percentage nog iets hoger. De stichting Alzheimer Nederland
ondersteunt al ruim 25 jaar de naasten van patiënten met Alzheimer, de zogenaamde mantelzorgers. Via de vele donaties
die zij als goede-doelen-stichting ontvangt, stimuleert zij in grote mate het medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in
Nederland plaatsvindt, met als doel: het bestrijden en voorkomen van Alzheimer.
In deze lezing worden vele vragen beantwoord en aan de hand van beeldmateriaal wordt u op vakkundige manier uitgelegd
wat de ziekte van Alzheimer betekent. Wist u bijvoorbeeld dat 40% van de Nederlanders tussen de 24 en 84 jaar zichzelf
vergeetachtig vindt? Gelukkig staat dat in geen enkele verhouding tot het aantal personen dat werkelijk in een fase van
dementie is terechtgekomen.
Inleider Evelien Heijna is werkzaam bij Alzheimer Nederland, afdeling Westelijke Mijnstreek.

datum

dinsdag 11 februari 2014

tijd

15.30 17.30 uur

plaats

Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, Sittard

inleider

Evelien Heijna

contactpersoon

Evelien Heijna
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kosten

geen (vrijwillige bijdrage ten gunste van Alzheimer Nederland, research)

ï»¿

Hans Pelman, 11-02-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 620, Subitem: 218.
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20-01-2014
De zin van zen
Iedereen heeft wel eens van zen en zenmeditatie
gehoord. Wat is het eigenlijk en waar komt het
vandaan? Wat is het wezen en de essentie van zen?
En vooral: wat kunnen wij ervan leren voor ons
dagelijks leven?
Jos Stollman, zenleraar en schrijver van twee
boeken over zen, zal vanuit deze vragen vertellen
over de oorsprong en ontwikkeling van zen, wat zen
voor hem betekent, en hoe het een zinvolle plek in
ons leven zou kunnen innemen. Het wordt een
verhaal dat via oosters boeddhisme en taoïsme
leidt naar onze eigen cultuur en het hier en nu.
Uiteraard is er ook aandacht voor gezamenlijke
meditatieve oefening. Het belang van
(zen)meditatie ligt immers niet zozeer in het veel
weten erover, maar bovenal in het toepassen ervan
in het hectische leven van alledag.

datum

maandag 20 januari 2014

tijd

19.30 22.00 uur

plaats

Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, Sittard

inleider

Jos Stollman

contactpersoon
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Bart Wauben

kosten

¬ 5,00

Hans Pelman, 20-01-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 621, Subitem: 218.
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13-04-2014
Op het leven!
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het
Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born spelen
Kees Posthumus en Juul Beerda Op het leven!
Joodse, christelijke en islamitische verhalen
broederlijk bijeen in een muzikale voorstelling.
AchtergrondAlle godsdiensten zoeken naar
antwoorden op de grote vragen van het leven. Waar
komen wij vandaan? Waar gaan wij naartoe? Wat is
de zin van ons leven? Rondom deze vragen cirkelen
in elke traditie tal van verhalen. Deze verhalen
zijn nu voor het eerst bijeengebracht in één
theatervoorstelling. De voorstelling volgt in
verhalen, liedjes en muziek de loop van het leven.
Verhalen verbinden, waar dogmas verdelen.
De makersOp het leven! wordt gespeeld door Kees
Posthumus (tekst, zang en spel) en Juul Beerda
(techniek, muziek en spel). Regie: Heleen Hennink.
Motto: oude verhalen, vroom en vrolijk opnieuw
verteld, in kroegen en kerken.

datum

zondag 13 april 2014

tijd

14.00 16.00 uur

plaats

Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, Geleen

spel

Kees Posthumus en Juul Beerda

contactpersoon
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Nelleke de Kruik

kosten

¬ 5,00 (inclusief consumptie)
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Vervolg van: Op het leven!

Hans Pelman, 13-04-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 622, Subitem: 218.
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13-04-2014
"Op het leven"
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het
Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born spelen
Kees Posthumus en Juul Beerda Op het leven!
Joodse, christelijke en islamitische verhalen
broederlijk bijeen in een muzikale voorstelling.
Tijd:
15.00 uurPlaats: Ontmoetingskerk,
Emmaplein 50, 6161 SB GeleenEntree: ¬ 5 euro
incl. consumptie.

Hans Pelman, 13-04-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 773, Subitem: 218.
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