[ Pastoraat> Activiteiten wijken ]

15-03-2016
Uitnodiging aan alle 60 plussers in wijk NOORD EN OOST
Wijkteam Noord en wijkteam Oost organiseren weer
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 15 maart 2016,
van 14.00-16.00 uur
Plaats: 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 14 maart kunt u zich telefonisch of
via e-mail opgeven bij onderstaande personen:
" Ds. Joachim Stegink, tel: 046-4510008, (e-mail:
joachimstegink@hotmail.com )" Lydia Zwierzanski,
tel: 046-4854027 (e-mail: zwierzanski@home.nl )"
Irene van Gurp- Stolte, tel: 046-4528690, (e-mail: i.stolte@hetnet.nl )
Wij vinden het erg fijn als u erbij bent!
Namens het wijkteam Noord en Oost,Met hartelijke groet!
Lydia Zwierzanski en Irene van Gurp- Stolte

Pastoraat/Gerdien Zwartkruis, 15-03-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1478, Subitem: 39.

Pagina 1 van 17

[ Pastoraat> Activiteiten wijken ]

11-04-2016
Nieuw initiatief in Wijk Zuid
In wijk Zuid starten we met een nieuw initiatief:
Bordje erbij. In viif verschillende huizen staan
op maandag 11 april een paar extra borden klaar
bij het avondeten. Wie wil kan dan aanschuiven.
Want wat is er nu gezelliger dan met elkaar de
maaltijd delen én ondertussen wat verhalen en
ervaringen uitwisselen? Jong en oud worden
uitgenodigd om eens bij een ander aan tafel te
zitten. Gewoon omdat het leuk is, of omdat samen
eten fijner is dan alleen. Verwacht geen
stermenus, er staat gewoon een hoofdmaaltijd op
tafel en misschien een (extra) lekker toetje. Om
zes uur aanschuiven en rond half acht, ná het
afruimen, weer verder, dat is de opzet.
Op maandag 11 april, om 18:00 uur, staan deze
tafels open:
Fam. Smeets-Pluim (Beukeboomweg 30, tel.
4583183) 3 extra borden
Fam. Blom (Gouv van Hovellstraat 13, tel.
4521300) 2 extra borden
Fam. Atsma (Henssenlaan 12, tel. 4527556) 4-5
extra borden
Fam. Broer (Wilhelminastraat 12, tel. 4526226) 2 extra borden
Fam. Visser (Ross van Lennepln 15, tel. 4517934) 2 extra borden
U kunt zich per direct al aanmelden bij een van de families, maar uiterlijk op woensdag 6 april. Het is een beetje
eten wat de pot schaft, maar allergieën zijn vast wel te melden. En als er vervoersproblemen zijn valt dit ook wel te
regelen. Alvast: eet smakelijk!
Oh ja, vol is vol, dus.. (dan wachten tot de volgende keer). En mocht u/je zélf een keer wat borden extra willen
neerzetten...ik hoor het graag!
Hartelijke groeten van Irene Pluim

Willy de Koning/Hans Pelman, 11-04-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1557, Subitem: 39.
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03-05-2016
VANUIT HET PASTORAATSTEAM: MEELEEFBORD

In de hal heeft u wellicht al een verandering gezien, ongeveer op de plek waar de predikant en ambtsdrager altijd staan
om u de hand te schudden. Er hangt namelijk een bord aan de muur, een "meeleefbord"
De pastoraatsgroep heeft deze laten ophangen. De bedoeling is om het naar elkaar omzien ook op een andere manier vorm
te geven. We hopen dat dit initiatief zal aanslaan. Als u mensen weet die het fijn vinden, of op prijs stellen, om een
kaart te ontvangen, vanwege ziekte, een moeilijke, of juist een mooie periode. Dan kunt u op een briefje de naam en het
adres van deze persoon schrijven. En deze in het drieluik ophangen. Daar hoeft dan geen telefoonnummer bij, want het
gaat om een kaartje, niet om een bezoekje. U kunt de briefjes die erbij liggen ook gebruiken om juist een naam óver te
schrijven, om een kaart te sturen. Dan graag even een kruisje zetten op het briefje met die naam, dan weten we hoeveel
belangstelling er is. Het meeleefbord moet nog een beetje inburgeren. Samen maken we dit meeleven met elkaar mogelijk.
Wel is het dus belangrijk om goed te weten dat de genoemde mensen het initiatief waarderen, wellicht kunt u het dan even
navragen? De pastoraatsgroep beheert het bord en na afloop van de zondagse ontmoeting wordt het ook weer gesloten
zodat de namen niet meer zichtbaar zijn.

Pastoraat/Gerdien Zwartkruis, 03-05-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1711, Subitem: 39.
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17-06-2016
UITNODIGING ONTMOETINGSAVOND
WIJK ZUID EN WIJK WEST
Graag nodigen wij u/jullie weer uit voor de jaarlijkse ontmoetingsavond in uw wijk. Een avond waarop we elkaar beter
kunnen leren kennen en met elkaar in gesprek kunnen zijn rondom een thema (dit zal via de website en nieuwsbrief op
later tijdstip gecommuniceerd worden). Er staan twee avonden gepland: maandag 13 juni bij de familie Stuij-Schep in
Limbricht en woensdag 15 juni bij Yolanda Kragt in Sittard. We hopen u op een van beide avonden te kunnen verwelkomen.
De avonden duren van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Wilt u zich uiterlijk in de week ervoor aanmelden? En mocht het
vervoer een probleem zijn, dan horen we het graag als we daarin kunnen helpen.
Graag tot ziens en een hartelijke groet namens wijk west en wijk zuid:
Irene Pluim, irenepluim@home.nl, 4583183
Nely Stuij-Schep, stuij-schep@home.nl, 4200745 (ouderling wijk west)
Yolanda Kragt, yolandakragt@gmail.com, 4586130 (ouderling wijk zuid)

Pastoraat/Gerdien Zwartkruis, 17-06-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1716, Subitem: 39.
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06-06-2016
Bordje erbij: wijk Noord
Naar aanleiding van het leuke initiatief in wijk Zuid, willen wij in wijk Noord ook starten met dit smakelijke
project: Bordje erbij. In vier verschillende huizen staan op maandag 6 juni een paar extra borden klaar bij het
avondeten. Wie wil kan dan aanschuiven.
Want wat is er nu gezelliger dan met elkaar de
maaltijd delen én ondertussen wat verhalen en
ervaringen uitwisselen? Jong en oud worden
uitgenodigd om eens bij een ander aan tafel te
zitten. Gewoon omdat het leuk is, of omdat samen
eten fijner is dan alleen. Verwacht geen
stermenus, er staat gewoon een hoofdmaaltijd op
tafel en misschien een (extra) lekker toetje. Om
zes uur aanschuiven en rond half acht, ná het
afruimen, weer verder, dat is de opzet.
Op maandag 6 juni, om 18:00 uur, staan deze
tafels open:

Fam. Zwierzanski, Anjerstraat 10, Nieuwstadt tel.
4854027 2 extra borden
Fam. Van der Steeg, Grachtstraat 39, Nieuwstadt
tel. 4521300 2 extra borden
Fam. Benz, Spoorstraat 92, Susteren tel.
4523281, 2 extra borden
Fam. Zandstra, Baandertweg 88, tel. 4522292, 2 extra borden
U kunt zich per direct al aanmelden bij een van de families, maar uiterlijk op woensdag 1 juni. Het is een beetje eten
wat de pot schaft, maar allergieën zijn vast wel te melden. Alvast: eet smakelijk!
Oh ja, vol is vol, dus.. (dan wachten tot de volgende keer). En mocht u/je zélf een keer wat borden extra willen
neerzetten...ik hoor het graag!
Hartelijke groeten van Lydia Zwierzanski

Pastoraat wijk noord/Hans Pelman, 06-06-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1741, Subitem: 39.
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20-06-2016
"SAMEN EROP UIT"
<b>ZOMERPROJECT VANUIT HET PASTORAAT</b>
Wegens het grote succes van vorig jaar willen wij
als pastoraatsgroep via het principe 'Blind-date',
ook deze zomer gemeenteleden bij elkaar brengen om
er samen op uit te gaan.
Het doel is om elkaar op een actieve manier te
ontmoeten, op een andere plek en een ander moment
dan bij de zondagse diensten.
Wij denken dan b.v. aan samen wandelen, fietsen,
naar een museum of een autoritje. U bepaalt samen
wat het gaat worden.
Het heeft zijn wortels in ons motto pastoraat is
van - en voor iedereen.
Ook als u zelf niet meer zo mobiel bent, maar u
betrokken voelt bij het samen kerk zijn en graag
met iemand erop uit gaat. Van harte uitgenodigd!
Aanmelding is mogelijk:

via het strookje in de kerk (bij de dienst op 26
juni in de Johanneskerk om 10.00 uur)
telefonisch of per mail voor 10 juli bij:
Nely Stuij, 046 - 4200745, stuij-schep@home.nl
Irene van Gurp, 046 - 4528690, i.stolte@hetnet.nl

Joachim Stegink, 046 4510008, joachimstegink@hotmail.com
Irene Pluim, 046 4583183, irenepluim@home.nl
Graag dan uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven als u belangstelling heeft voor deze zomeractiviteit.
Uw pastoraatteam koppelt dan deelnemers aan elkaar.
Omdat dit project echt bedoeld is voor in de zomerperiode, vragen wij u om in de maand juli of augustus contact te
leggen om samen af te spreken.
-------------------------------------------------------------------------Ik wil met iemand er op uit:
Naam
: ___________________________________
Adres
: ___________________________________
Telefoon
: ___________________________________

Pastoraat/Hans Pelman, 20-06-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1788, Subitem: 39.
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16-10-2016
HERFSTWANDELING EN ONTMOETING WIJK OOST â¬WIJK NOORD
De zomer moet nog beginnen, maar we zijn er op
tijd bij in verband met de verschijningsdatum van
de volgende Gaandeweg. Het wijkteam Noord en
wijkteam Oost nodigt gemeenteleden en
belangstellenden uit voor een gezellige
herfstwandeling voor het hele gezin op
zondagmiddag 16 oktober 2016. U kunt het vast in
uw agenda noteren.
Vanaf 14.00-17.00 uur zijn jullie van harte
welkom bij: Doetien en Ben Benz, Spoorstraat 92,
Susteren. Vanaf dit adres zullen we al wandelend
de mooie bosrijke omgeving van Susteren 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 14 oktober opgeven bij de onderstaande personen:

Ds. Joachim Stegink tel:046-4510008
Irene van Gurp-Stolte, tel: 046-4528690
Lydia Zwierzanski tel:046-4854027
Hartelijke groet namens het wijkteam van Wijk Oost en wijk Noord, Irene van Gurp-Stolte

Pastoraat/Hans Pelman, 16-10-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1797, Subitem: 39.
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16-08-2016
"Samen erop uit"
Dit jaar werden wij, Riet Steg en Nely Stuij,
door de pastoraatgroep aan elkaar gekoppeld.
We belden elkaar en planden gelijk maar een
middag. Zo zouden we dinsdagmiddag 16 augustus
vrijhouden.
Toen deze dag naderde, spraken we samen af naar
het streekmuseum van Elsloo te gaan vanwege een
expositie over mode in vroeger tijden. Het betrof
een impressie van kleding uit de jaren 1900 tot
1960. Daarna zouden we dan rond het kasteel van
Elsloo gaan wandelen.
De expositie was eigenlijk nog niet officieel
geopend, maar we konden toch kijken en kregen een
leuke interessante rondleiding. Ook Riet wist veel
over de kleding te zeggen en zag vroeger tijden
herleven.
Na dit bezoek hebben we gewandeld in de omgeving
van het kasteel en zagen we dat een beverfamilie
flink had huisgehouden, waardoor een vlonderpad en
bruggetjes moeilijk begaanbaar waren geworden. Het
was heerlijk en we genoten van de zon en van het
samen wandelen en gedachten delen.
Een verfrissende borrel op het terras van het kasteel maakte ons uitje helemaal af.
Voor ons was het er samen op uit gaan in ieder geval een succes.
Riet en Nely.

Pastoraat/Hans Pelman, 16-08-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1844, Subitem: 39.
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18-10-2016
BORDJE ERBIJ IN ZUID EN WEST
In wijk Zuid ontstond afgelopen jaar een nieuw initiatief: "Bordje erbij" Hoe het werkt? Een een aantal verschillende
huizen staan op vastgestelde dagen een paar extra borden klaar bij het avondeten. Wie wil kan dan aanschuiven. Want wat
is er nu gezelliger dan met elkaar de maaltijd delen én ondertussen wat verhalen en ervaringen uitwisselen?
Jong en oud worden op deze manier uitgenodigd om
eens bij een ander aan tafel te zitten. Gewoon
omdat het leuk is, of omdat samen eten fijner is
dan alleen. Verwacht geen stermenus, er staat
gewoon een hoofdmaaltijd op tafel en misschien een
(extra) lekker toetje. Om zes uur aanschuiven en
rond half acht, ná het afruimen, weer verder, dat
is de opzet. Drie data zijn alvast bekend, de
overige data worden via het kerkblad of onze
website gecommuniceerd.
Op dinsdag 18 oktober, om 18:00 uur, staan deze
tafels in wijk Zuid en West open (meest in
Sittard):Fam. Visser (Ross van Lennepln 15, tel.
4517934) 2 extra bordenFam. Blom (gouv. Van
Hovellstr. 13, tel. 4521300) 2 extra borden
Op woensdag 19 oktober, om 18.00 welkom bij:Fam. Meijer-Mellema (Sluisweg 3, Born, tel. 4852428) 4 extra bordenFam.
Smeets-Pluim (Beukeboomweg 30, tel. 4583183) 2 extra borden
En op maandag 12 december, om 18.00 uur welkom bij:Fam. Atsma (Henssenlaan 12, tel. 4527556) 4 extra bordenFam. Broer
(Wilhelminastraat 12, tel. 4526226) 2 extra bordenFam. van Dongen (Molenweg 42, tel. 4527326) 2 extra bordenFam. vd
Steen (Concordiastr. 56, Einighausen, tel. 4584618) 2 extra borden
U kunt zich per direct al aanmelden bij één van de families, maar uiterlijk op de woensdag ervoor. Het is een beetje
eten wat de pot schaft, maar allergieën zijn vast wel te melden. En als er vervoersproblemen zijn valt dit ook wel te
regelen. Alvast: eet smakelijk!
Oh ja, vol is vol, dus.. (dan wachten tot de volgende keer). En mocht u/je zélf een keer wat borden extra willen
neerzetten...ik hoor het graag!
Irene Pluim

Irene Pluim/Monica Bosman, 18-10-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1882, Subitem: 39.
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19-10-2016
KOFFIEOCHTEND WIJK ZUID EN WIJK WEST
In de wijken zuid en west worden er door het wijkteam jaarlijks twee koffieochtenden georganiseerd. We zien dit als een
mooie gelegenheid om elkaar op een informele manier te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn.
De data voor dit seizoen staan al vast:
Woensdag 19 oktober 2016, van 10.00-12.00
uurWoensdag 19 april 2017, van 10.00-12.00 uur
Beide ochtenden zijn weer in de Johanneskerk. U
bent welkom om gewoon even binnen te lopen of de
hele ochtend aanwezig te zijn.
Mocht u geen vervoer hebben, dan kunt u dit aan
ons doorgeven, dan zorgen wij ervoor dat u gehaald
en weer thuis gebracht wordt.
Opgeven hoeft niet persé, maar zou wel fijn zijn,
hartelijke groeten van
- Irene Pluim
046-4583183
(predikant)- Nely Stuij-Schep
046-4200745
(ouderling wijk west)- Yolanda
Kragt
046-4586130
(ouderling
wijk zuid)

Irene Pluim/Monica Bosman, 19-10-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1883, Subitem: 39.
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06-10-2016
SAMEN EROP UIT"
Â
Dit jaar werden wij, Riet Steg en Nely Stuij, door de pastoraatgroep aan elkaar gekoppeld.
We belden elkaar en planden gelijk maar een middag. Zo zouden we dinsdagmiddag 16 augustus vrijhouden.
Toen deze dag naderde, spraken we samen af naar
het streekmuseum van Elsloo te gaan vanwege een
expositie over mode in vroeger tijden. Het betrof
een impressie van kleding uit de jaren 1900 tot
1960. Daarna zouden we dan rond het kasteel van
Elsloo gaan wandelen.
De expositie was eigenlijk nog niet officieel
geopend, maar we konden toch kijken en kregen een
leuke interessante rondleiding. Ook Riet wist veel
over de kleding te zeggen en zag vroeger tijden
herleven.

Na dit bezoek hebben we gewandeld in de omgeving
van het kasteel en zagen we dat een beverfamilie
flink had huisgehouden, waardoor een vlonder pad
en bruggetjes moeilijk begaanbaar waren geworden.
Het was heerlijk en we genoten van de zon en van
het samen wandelen en gedachten delen.
Een verfrissende borrel op het terras van het
kasteel maakte ons uitje helemaal af.
Voor ons was het er samen op uit gaan in ieder
geval een succes.
Riet en Nely.

Kerkblad Gaandeweg/Gerdien Zwartkruis, 06-10-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1921, Subitem: 39.
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06-10-2016
Â HERFSTWANDELING EN ONTMOETING
WIJK OOST EN NOORD
Het wijkteam Noord en wijkteam Oost nodigt gemeenteleden en belangstellenden uit voor een gezellige herfstwandeling
voor het hele gezin op zondagmiddag 16 oktober 2016.
Vanaf 14.00-17.00 uur zijn jullie van harte
welkom bij:
Doetien en Ben Benz
Spoorstraat 92 , Susteren.
Vanaf dit adres zullen we al wandelend de mooie
bosrijke omgeving van Susteren 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 14 oktober opgeven
Hartelijke groet namens het wijkteam van Wijk
Oost en wijk Noord,
Wanneer:
14 oktober 2016, 14.00-17.00
uur
Waar:
vertrekpunt bij Doetien en
Ben Benz
Spoorstraat 92 , Susteren
Informatie
Ds. Joachim Stegink,
tel:046-4510008
en opgave
Irene van Gurp-Stolte, tel:
046-4528690
Lydia Zwierzanski
tel:046-4854027

Kerkblad Gaandeweg/Gerdien Zwartkruis, 06-10-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1928, Subitem: 39.
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06-10-2016
KOFFIEMIDDAG 60+ WIJK NOORD EN OOST
Wijkteam Noord en wijkteam Oost organiseren weer 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 3 november 2016, van 14.00-16.00 uur
Plaats: 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 2 november kunt u zich telefonisch
of via e-mail opgeven bij onderstaande personen:

Ds. Joachim Stegink, tel: 046-4510008, e-mail:
joachimstegink@hotmail.com
Lydia Zwierzanski, tel: 046-4854027, e-mail:
zwierzanski@home.nl
Irene van Gurp- Stolte, tel: 046-4528690, e-mail:
i.stolte@hetnet.nl

Wij vinden het erg fijn als u erbij bent!
Namens het wijkteam Noord en Oost,
Met hartelijke groet!
Irene van Gurp- Stolte.

Kerkblad Gaandeweg/Gerdien Zwartkruis, 06-10-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1929, Subitem: 39.
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12-12-2016
Bordje erbij in Zuid en West
In wijk Zuid ontstond afgelopen jaar een nieuw
initiatief: Bordje erbij Hoe het werkt? Een
aantal verschillende huizen staan op vastgestelde
dagen een paar extra borden klaar bij het
avondeten. Wie wil kan dan aanschuiven. Want wat
is er nu gezelliger dan met elkaar de maaltijd
delen én ondertussen wat verhalen en ervaringen
uitwisselen? Jong en oud worden op deze manier
uitgenodigd om eens bij een ander aan tafel te
zitten. Gewoon omdat het leuk is, of omdat samen
eten fijner is dan alleen. Verwacht geen
stermenus, er staat gewoon een hoofdmaaltijd op
tafel en misschien een (extra) lekker toetje. Om
zes uur aanschuiven en rond half acht, ná het
afruimen, weer verder, dat is de opzet. Drie data
zijn alvast bekend, de overige data worden via het
kerkblad of onze website gecommuniceerd.
Op dinsdag 18 oktober, om 18:00 uur, staan deze
tafels in wijk Zuid en West open (meest in
Sittard):Fam. Visser (Ross van Lennepln 15, tel.
4517934) 2 extra bordenFam. Blom (Gouv. Van Hovellstr. 13, tel. 4521300) 2 extra borden
Op woensdag 19 oktober, om 18.00 welkom bij:Fam. Meijer-Mellema (Sluisweg 3, Born, tel. 4852428) 4 extra bordenFam.
Smeets-Pluim (Beukeboomweg 30, tel. 4583183) 2 extra borden
En op maandag 12 december, om 18.00 uur welkom bij:Fam. Atsma (Henssenlaan 12, tel. 4527556) 4 extra bordenFam. Broer
(Wilhelminastraat 12, tel. 4526226) 2 extra bordenFam. van Dongen (Molenweg 42, tel. 4527326) 2 extra bordenFam. vd
Steen (Concordiastr. 56, Einighausen, tel. 4584618) 2 extra borden
U kunt zich per direct al aanmelden bij een van de families, maar uiterlijk op de woensdag ervoor. Het is een beetje
eten wat de pot schaft, maar allergieën zijn vast wel te melden. En als er vervoersproblemen zijn valt dit ook wel te
regelen. Alvast: eet smakelijk!Oh ja, vol is vol, dus&. (dan wachten tot de volgende keer). En mocht u/je zélf een keer
wat borden extra willen neerzetten...ik hoor het graag! Irene Pluim
Wanneer: 18 oktober 2016, om 18:00 uurWaar: Fam. Visser (Ross van Lennepln 15, tel. 4517934) 2 extra bordenFam. Blom
(gouv. Van Hovellstr. 13, tel. 4521300) 2 extra borden
Wanneer: woensdag 19 oktober 2016 om 18.00Waar: Fam. Meijer-Mellema (Sluisweg 3, Born, tel. 4852428) 4 extra bordenFam.
Smeets-Pluim (Beukeboomweg 30, tel. 4583183) 2 extra borden
Wanneer: 12 december 2016, om 18.00 uurWaar: Fam. Atsma (Henssenlaan 12, tel. 4527556) 4 extra bordenFam. Broer
(Wilhelminastraat 12, tel. 4526226) 2 extra bordenFam. van Dongen (Molenweg 42, tel. 4527326) 2 extra bordenFam. vd
Steen (Concordiastr. 56, Einighausen, tel. 4584618) 2 extra borden
Informatie: Irene Pluim, 046- 4583183Aanmelden: U kunt zich per direct al aanmelden bij een van de families, maar
uiterlijk op de woensdag ervoor.

Pastoraat/Hans Pelman, 12-12-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2008, Subitem: 39.
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14-10-2016
Herfstwandeling en Ontmoeting Wijk Oost â¬ Wijk Noord
Het wijkteam Noord en wijkteam Oost nodigt
gemeenteleden en belangstellenden uit voor een
gezellige herfstwandeling voor het hele gezin op
zondagmiddag 16 oktober 2016.Vanaf 14.00-17.00 uur
zijn jullie van harte welkom bij:Doetien en Ben
BenzSpoorstraat 92 , Susteren. Vanaf dit adres
zullen we al wandelend de mooie bosrijke omgeving
van Susteren 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 14 oktober opgeven Hartelijke
groet namens het wijkteam van Wijk Oost en wijk
Noord,
Wanneer: 14 oktober 2016, 14.00-17.00 uurWaar:
vertrekpunt bij Doetien en Ben BenzSpoorstraat 92
, Susteren Informatie Ds. Joachim Stegink,
tel:046-4510008en opgave Irene van Gurp-Stolte,
tel: 046-4528690Lydia Zwierzanski tel:046-4854027

Pastoraat/Gerdien Zwartkruis, 14-10-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2009, Subitem: 39.
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03-11-2016
koffiemiddag 60+ wijk noord en oost
Wijkteam Noord en wijkteam Oost organiseren weer
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 3 November 2016
van 14.00 tot 16.00 uur in de Johanneskerk 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.
Wanneer: 3 November 2016 van 14.00 tot 16.00
uurWaar JohanneskerkInformatie Ds. Joachim
Stegink, tel:046-4510008en opgave Irene van
Gurp-Stolte, tel: 046-4528690Lydia Zwierzanski
tel:046-4854027

Pastoraat/Gerdien Zwartkruis, 03-11-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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21-12-2016
SENIOREN KERSTVIERING
Woensdagmiddag, 21 december, was het een gezellige, sfeervolle drukte in de hal van de Johanneskerk. Ruim 50 senioren
waren bij elkaar om samen het kerstfeest te vieren. Het is inmiddels een echte traditie.
Voor veel ouderen onder ons is het een soort reünie, een genoeglijk weerzien. Onder het genot van koffie en thee en wat
lekkers werd er heel wat bijgepraat.
Dit keer opende Joke van der Steen de viering met
het zingen van een oud frans kerstlied en een kort
stukje uit de Messiah. Ze werd begeleid door
Vincent Snackers die ons verder in de viering
prachtig muzikaal heeft ondersteund. Tijdens de
viering werd het geboorteverhaal voorgelezen,
onderbroken met het zingen van bekende
kerstliederen. Ds Joachim Stegink hield een korte
meditatie. Op de vraag; 'wat voor gedachten zijn
voor u belangrijk als u aan Kerst denkt'?, kwam de
hartenkreet dat vrede op aarde toch werkelijkheid
mag worden. In de gebeden herdachten we ook de
slachtoffers van de recente terroristische aanslag
in Berlijn. Wat hebben we het Licht van Christus
nodig!
Na de kerstviering was er een heerlijke
broodmaaltijd met een kom gevulde groentesoep. Dat
smaakt altijd goed, vooral met zon fijn
gezelschap.Tijdens het eten is er nog het kerstverhaal van de drie bomen voorgelezen. Het vertelt van drie kleine bomen
die een wens uitspreken wat ze later willen worden
De wensen komen op een bijzondere wijze uit, maar toch anders dan ze hadden verwacht. Ze krijgen als hout een
belangrijke plaats in het leven van Jezus. De eerste boom wordt de voederbak waar het kindje Jezus in ligt. De tweede
wordt een vissersboot waar Jezus en de discipelen in varen en de derde wordt het kruis.
De organisatie van deze middag ligt in handen van het pastoraatteam met assistentie van Riet Steg, Ton Dorrestijn en
Janneke van Delft . Het was weer een geweldig fijne middag, mede dankzij hun inzet en de goede samenwerking.
Het pastoraatteam, Yolanda Kragt, Irene van Gurp, Ida Dorrestijn en Nely Stuij.

Pastoraat/Gerdien Zwartkruis, 21-12-2016
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