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27-01-2014
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst!!
Aan alle contactpersonen en het wijkbestuur van wijk Noord en wijk oost
Hallo allemaal!!
Graag willen wij jullie uitnodigen voor een Nieuwjaarsbijeenkomst op:
Maandag 27 januari 2014 om 20:00 uur
bij Ds. Joachim Stegink, Lisztstraat 24
6137 EC te Sittard, tel: 046-4510008
De avond zal vooral informeel en gezellig zijn en in het teken staan van ontmoeting, maar we willen het natuurlijk ook
hebben over hoe het in onze wijk gaat.
We hopen dat jullie allemaal kunnen komen!!!Mocht je toch verhinderd zijn, laat het dan even weten.
Tot ziens op 27 januari
Namens het wijkbestuur,
Monica Bosman, Tel: 046-4514246, monica.bosman@live.nl
Lydia Zwierzanski, Tel: 046-4854027, zwierzanski@home.nl

Hans Pelman, 27-01-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 686, Subitem: 39.
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24-04-2014
Koffiemiddag
<h2 style="text-align: left; 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:
<h2 style="text-align: left; Donderdag 24 april 2014, van 14.00-16.00 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 23 april kunt u zich telefonisch opgeven bij onderstaande personen:

Dominee Joachim Stegink, 046-4510008
Lydia Zwierzanski, 046-4854027
Irene van Gurp- Stolte, 046-4528690
Wij vinden het erg fijn als u erbij bent!
Namens het wijkteam,Lydia Zwierzanski en Irene van Gurp- Stolte

Hans Pelman, 24-04-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 759, Subitem: 39.
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24-04-2014
Donderdag 24 april was er in de ontmoetingsruimte van de
Johanneskerk weer een koffiemiddag voor onze 60 plussers.
Voor velen was het een genoegen om elkaar weer te
ontmoeten en samen te praten over de leuke
gebeurtenissen, die we met de paasdagen hadden
meegemaakt en waar we van onder de indruk waren.
Dominee Joachim Stegink heeft ons een gedicht uit
het nieuwe liedboek voorgelezen, waar we met
elkaar over in discussie gingen en iedereen mocht
vertellen, wat het voor een ieder betekende.
De koffiemiddagen worden 2 keer per jaar
georganiseerd door het pastoraatsteam van Wijk
Oost en Wijk Noord.
Het is fijn dat er steeds weer een vaste groep
komt, maar ook dat we nieuwe mensen konden
verwelkomen.
Een geslaagde middag!
Namens het pastoraat,Lydia Zwierzanski

Vervolg op volgende pagina >>
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Vervolg van: Donderdag 24 april was er in de ontmoetingsruimte van de Johanneskerk weer een koffiemiddag voor onze 60
plussers.

Hans Pelman, 24-04-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 783, Subitem: 39.
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02-06-2014
Uitnodiging groothuisbezoek wijken west en zuid
Graag nodigen wij u/jullie weer uit voor een
ontmoetingsavond in uw wijk!
We hebben de goede gewoonte om ieder jaar in uw
wijk een zogenaamd groothuisbezoek te organiseren.
Een avond waarop we naast de onderlinge ontmoeting
ook met elkaar in gesprek willen zijn rondom een
aansprekend thema. Deze keer vinden de avonden
plaats rondom Pinksteren en willen we graag met
elkaar uitwisselen wat dit feest voor ons
betekent.
Net als in de afgelopen jaren combineren we dit groothuisbezoek voor de wijken west en zuid.
De ervaring leert ons dat de ontmoeting in de huiskamer het meest geschikt is en dat elke avond maximaal 12 deelnemers
kan hebben. Als er meer animo is, plannen we gewoon een extra datum in.
Op maandag 2 juni zijn we welkom bij de familie Stuij-Schep, Beekstraat 30, Limbricht.
Op dinsdag 10 juni zijn we welkom bij de familie Vriesema-Abels, Tersteeglaan 3, Sittard.
We beginnen om acht uur en eindigen om ongeveer tien uur.
U kunt zich bij hen aanmelden, graag uiterlijk twee dagen voor de geplande avond, of bij Irene Pluim. We hopen weer op
goede bijeenkomsten!
Graag tot ziens, hartelijke groeten, namens wijk west en zuid,

ds Irene M. Pluim, irenepluim@home.nl , 4583183
Nely Stuij-schep, stuij-schep@home.nl , 4200745
Bindert Vriesema, bindert.vriesema@home.nl , 4511647
Nb. Vervoer hoeft geen probleem te zijn, we horen het graag als we daarin kunnen helpen.

Hans Pelman, 02-06-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 791, Subitem: 39.
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18-06-2014
Uitnodiging aan alle 65-plussers in wijk ZUID EN WEST
Wijkteam zuid en wijkteam west hebben de handen in elkaar geslagen en organisereneen gezamenlijke koffieochtend. Graag
nodigen wij u uit voor deze gezellige ochtend.Uiteraard zijn ook de jongere partners van harte welkom.
We komen bij elkaar op:
Woensdag 18 juni 2014, van 10.00-12.00 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 komenonder het genot van een lekker
kopje koffie of thee.
Mocht u geen vervoer hebben, dan kunt u dit aan ons doorgeven, dan zorgen wij ervoordat u gehaald en weer thuis
gebracht wordt.
Tot dinsdag 17 juni kunt u zich telefonisch opgeven bij onderstaande personen:

Dominee Irene Pluim 046-4583183
Bindert Vriesema 06-22668843 (ouderling wijk zuid)
Nely Stuij-Schep 046-4200745 (ouderling wijk west)
Wij hopen op een geslaagde ochtend en vinden het erg fijn als u erbij bent!
Namens het wijkteam,Irene, Bindert en Nely

Hans Pelman, 18-06-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 792, Subitem: 39.
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05-10-2014
Ontmoeting oost en noord op zondagmiddag 5 oktober
Om 2 uur werden we verwacht in Huize Stegink waar
we werden ontvangen met koffie en thee en wat
lekkers erbij.We werden verdeeld in 2 groepen en
togen voor de wandeling op weg richting Kollenberg
en via Duitsland weer terug.We moesten onderweg
wat vragen beantwoorden wat prima lukte. Omdat het
miezerig weer was zaten we al snel flink onder de
modder, maar ondanks dat genoten we van de
wandeling en van de onverwachtse ontmoetingen.Na
anderhalf uur wandelen hebben we ons ontdaan van
natte kleding en bemodderde schoenen en werden we
door Lydia en Irene gastvrij onthaalt op een
heerlijk kop soepen broodjes. Het was een fijne
middag waar het samen kerk zijn op deze manier ook
tot zijn recht kwam.Bedankt Irene Lydia en
Joachim.Riet Coolsma.

Hans Pelman, 05-10-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 858, Subitem: 39.
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18-11-2014
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. Zijn er
kerkleden uit andere wijken, die interesse hebben, dan kunnen zij zich ook op tijd opgeven bij onderstaande adressen.
We komen bij elkaar op:
Dinsdag 18 november 2014, van 14.00-16.00 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 16 november kunt u zich telefonisch opgeven bij onderstaande personen:
" Dominee Joachim Stegink, 046-4510008" Lydia Zwierzanski, 046-4854027" Irene van Gurp- Stolte, 046-4528690
Wij vinden het erg fijn als u erbij bent!
Namens het wijkteam,Lydia Zwierzanski en Irene van Gurp- Stolte

Pastoraat/Hans Pelman, 18-11-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 868, Subitem: 39.

Pagina 8 van 10

[ Pastoraat> Activiteiten wijken ]

18-12-2014
Kerstviering voor 65 plussers
Donderdagmiddag, 18 december, was het een
gezellige, sfeervolle drukte in de hal van de
Johanneskerk. Ruim 60 senioren waren bij elkaar om
de geboorte van Christus op een traditionele eigen
wijze te vieren.Voor veel ouderen onder ons is het
een soort reünie, een kostbaar weerzien, omdat
velen niet meer de zondagmorgenviering kunnen
bijwonen. Onder het genot van koffie en thee werd
er heel wat bijgepraat.
Tijdens de viering werd er gelezen uit Jesaja 9
vers 1-2 en 5-6 en Lucas 2 vers 1-20. Ds. Joachim
Stegink liet iedereen over deze teksten aan de
hand van onderstaande twee vragen even nadenken en
gedachten delen.
Was er een moment dat een van deze teksten
belangrijk was in uw leven?Wat spreekt u aan in
deze teksten en wat roept vragen op of zelfs
weerstand.?
Dit jaar was er op verzoek weer een kerstverhaal en Henk Wessels had met grote zorg een bijzonder verhaal uitgekozen en
voorgelezen. De titel van het verhaal was Stille nacht en Henk droeg het speciaal op aan Janny Bex.
Ook werden er gedichten voorgedragen en natuurlijk mooie bekende kerstliederen gezongen onder muzikale begeleiding van
Marnix van Gurp.
Na de kerstviering was er een heerlijke broodmaaltijd met een kom goed gevulde groentesoep. Dat smaakt altijd goed,
vooral met zon fijn gezelschap.
De organisatie van deze middag ligt in handen van het pastoraatteam met assistentie van Riet Steg, Els Hoogendoorn,
Piet Zwierzansky, Mary en natuurlijk ook de verschillende chauffeurs. Het was weer een geweldig fijne middag, mede
dankzij hun inzet en de goede samenwerking.
Namens het pastoraatteam,
Nely Stuij-Schep

Vervolg op volgende pagina >>
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Vervolg van: Kerstviering voor 65 plussers

Pastoraat/Hans Pelman, 18-12-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 925, Subitem: 39.
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