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16-04-2015
Koffiemiddag: uitnodiging aan alle 60 plussers in wijk NOORD EN
OOST
Wijkteam noord en wijkteam oost 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 16 April 2015, 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 15 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

Pastoraat/Hans Pelman, 16-04-2015
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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07-08-2015
"Samen erop uit"
Wij hadden ons opgegeven mee te doen aan het
zomerproject Samen erop uit en werden door het
pastoraatteam aan elkaar gekoppeld. We kenden
elkaar niet en dat was dus best spannend.
Via de telefoon is afgesproken dat we
vrijdagmiddag 7 augustus vrij zouden houden.
Gisela kwam met het voorstel om naar het museum
de domijnen te gaan en Nely leek dat een prima
idee en we zouden dat dan afsluiten met een
drankje op een terras aan de grote markt in
Sittard.
Op die vrijdag kwam Gisela vanuit Grevenbicht met
de bus naar Limbricht en na een kop koffie in de
tuin bij Nely trokken we op naar Sittard.In het
museum waren 2 tentoonstellingen, waarvan er één,
die van de Amerikaanse kunstenares Betye Saar wel
heel bijzonder was. Samen kijken naar de
kunstwerken schept een band, je praat over wat je
ziet, wat het je vertelt en of je het mooi vindt.
Zoals afgesproken gingen we daarna naar de grote
markt en streken we in de schaduw neer op een
terrasje.En ook daar geen enkel saai moment, gespreksstof genoeg.De middag verliep zo genoeglijk en terugkijkend hebben
we ongedwongen heel veel van elkaars leven gedeeld.
Goed idee dat samen erop uit!
Nely en Gisela

Nely Stuij/Hans Pelman, 07-08-2015
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1257, Subitem: 39.
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13-09-2015
Wijk West Wandelpicnic
Voor iedereen van wijk west, jong en oud, is er
een leuke gezellige wandelpicnic gepland op zondag
13 september van 14.30 tot 17.30 uur in het
Limbrichterbos.
We gaan met elkaar een wandeling maken, met de
bijzondere titel 'het gevoel van het
Limbrichterbos'. En in dat gevoel zitten zelfs een
aantal verhalen uit de bijbel. De wandeling is
ongeveer 3 kilometer. In het hart van het bos, in
de zogenaamde 'kathedraal', zullen we wat lekkers
eten en drinken. Daar is ook een leuk spel voor de
kinderen.
Als iedereen 5 hartige, zoete of fruit hapjes
meeneemt, dan hebben we meer dan genoeg voor een
verrassings-picnic.
Zondag 13 september is tevens de startzondag van
het kerkseizoen en met deze actieve en gezellige
activiteit kunnen we dus een mooie start maken met
elkaar. Zet alvast in je agenda!
Warm aanbevolen!
Team wijk west:
Irene Pluim (dominee) 046-4583183Marlinda Ozinga
(wijksecretaris) 046-4859139Nely Stuij (
ouderling) 046-4200745
Nb. De wandeling start vanaf het huis van de
fam. Stuij, Beekstraat 30 in Limbricht. Het zou
fijn zijn om te weten op hoeveel mensen we
ongeveer kunnen rekenen.

Pastoraat wijk west/Hans Pelman, 13-09-2015
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1278, Subitem: 39.
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13-09-2015
Wandelpicnic Wijk West
Op zondagmiddag 13 september heeft een gezellige
groep jong en oud, grotendeels uit wijk west, het
gevoel van het Limbrichterbos beleefd.
Er werd heel wat afgevoeld! Het verschil tussen
een ruwe zomereik en een gladde beuk. Het
herkennen via voelen van viscose, want dat wordt
immers van hout gemaakt. En dan het voelen op de
tong van heerlijke zelfgemaakte hapjes na een
fanatiek boom verwisselspel. Genoeglijk samen
zitten in de kathedraal van het bos rondom een
picnic kleed met lekkernijen. Het voelen van de
roddels op de leugenbankjes en dat allemaal met
mooie verhalen uit de bijbel, door Bert verteld,
die ook alles met voelen te maken hebben. Zoals
het verhaal van de zieke vrouw die de mantel van
Jezus vol hoop en vertrouwen aanraakt.
Het was een ontspannen, gezellige, vrolijke en
leerzame middag waarin we op een bijzondere manier
met elkaar hebben opgetrokken. En dat alles met
een beetje zon en zelfs helemaal geen spatje
regen. De fotos vertellen genoeg.
Namens het pastoraat,Nely Stuij

Vervolg op volgende pagina >>
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08-11-2015
Herfstwandeling en Ontmoeting Wijk Oost â¬wijk Noord op
zondagmiddag 8 november 2015
Het wijkteam Noord en wijkteam Oost nodigt gemeenteleden en belangstellenden uit voor een gezellige herfstwandeling
voor het hele gezin op zondagmiddag 8 november 2015.
Vanaf 14.00-17.00 uur zijn jullie van harte welkom bij:

Irene en Marnix van Gurp
Vlaanderenstraat 9 in Sittard
Vanaf dit adres zullen we al wandelend de mooie omgeving van het Tudderner bos gaan verkennen.Neem wel goede
wandelschoenen mee!
Er is uitgebreid de tijd om elkaar te ontmoeten en wat bij te praten onder het genot van een hapje en drankje.
We sluiten de wandeling af met een kop soep en broodjes.U wordt van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen! Noteer
de datum alvast in uw agenda!!
U kunt zich tot vrijdag 6 november opgeven bij de onderstaande personen:Ds. Joachim Stegink,
tel:046-4510008Irene
van Gurp-Stolte, tel: 046-4528690Lydia Zwierzanski
tel:046-4854027

Pastoraat/Hans Pelman, 08-11-2015
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1312, Subitem: 39.
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17-11-2015
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 17 november 2015, 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 en met zondag 15 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, 17-11-2015
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1360, Subitem: 39.
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17-12-2015
De senioren kerstviering
Donderdagmiddag, 17 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 tradionele 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.
We begonnen deze middag met het zingen van Lang
zal ze leven, want Mevr. Leida Canter-Visscher was
afgelopen week 90 jaar geworden en heeft
getrakteerd op heerlijke kersenbonbons.
Tijdens de viering werd er eerst uit Jesaja, een
profetie, en daarna uit het evangelie van Lucas
het bekende geboorteverhaal gelezen. Dominee Irene
Pluim hield een korte meditatie over hoe de
geboorte van Jezus ons verlangen aanspreekt naar
een pure en zuivere wereld. Een wereld toegedekt
door Liefde en nabijheid. Bij de voorbeden werden
ook een aantal eigen gebedsintenties genoemd.
Dit jaar was er op verzoek weer een kerstverhaal, geschreven door Bert Stuij en gelezen door Nely. De titel van het
verhaal was: De witte mantel. In het verhaal ging 100 euro op een wonderlijke manier van hand tot hand en telkens
werden er schulden voldaan. Uiteindelijk belandde die honderd euro in de collectebus van het Leger des Heils.
Ook werd er een gedicht voorgedragen en natuurlijk mooie bekende kerstliederen gezongen onder muzikale begeleiding van
Ria van Mourik.
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 Zwierzanski, Janneke van Delft 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
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