[ Pastoraat> Activiteiten wijken ]

15-05-2017
Wijkontmoetingsavonden in Zuid en West
In de wijken Zuid en West hebben we de traditie
om jaarlijks twee huiskamer-avonden te organiseren
waarop we elkaar binnen de wijk kunnen ontmoeten
en elkaar wat beter kunnen leren kennen. Iedere
avond wordt vormgegeven rondom een thema, waar we
op een creatieve en laagdrempelige manier mee
bezig gaan en over in gesprek zijn.De data voor
dit seizoen staan al vast, over de locaties en het
thema broeden we nog even.
Van harte welkom op maandag 15 mei 2017 of op
dinsdag 23 mei 2017.De avond begint dan om 20.00
uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Mocht vervoer
nog een probleem zijn, dan horen we het
graag.Hartelijke groeten van Irene Pluim, Yolanda
Kragt en Nely Stuij-Schep
Wanneer: 15 mei 2017, 23 mei 2017 van 20.00-22.00
uur.Waar: wordt nog bekend gemaakt zie
nieuwsbrief, Gaandeweg, websiteInformatie: Irene
Pluim, 046- 4583183, Yolanda Kragt 046-4586130,
Nely Stuij-Schep, 046-4200745

Pastoraat/Gerdien Zwartkruis, 15-05-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2006, Subitem: 39.
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19-04-2017
Koffie ochtend 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 Woensdag 19 oktober
2016, van 10.00-12.00 uurWoensdag 19 april 2017,
van 10.00 gesprek te zijn. De data voor dit
seizoen staan al vast:-12.00 uurBeide 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, Nely, Yolanda.
Wanneer: 19 oktober 2016, en 19 april 2017, van
10.00-12.00 uurWaar: JohanneskerkInformatie: Irene
Pluim, 046-4583183 (predikant)Nely Stuij-Schep
046-4200745 (ouderling wijk west)Yolanda Kragt
046-4586130 (ouderling wijk zuid)

Pastoraat/Gerdien Zwartkruis, 19-04-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2007, Subitem: 39.
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06-01-2017
BIJBELLEESROOSTER
januari 2017

vr 6

Matteüs 3:1-17

za 7

1 Kronieken 28:1-10

zo 8

1 Kronieken 28:11-21

ma 9

1 Kronieken 29:1-9

di 10

1 Kronieken 29:10-20

wo 11

1 Kronieken 29:21-30

do 12
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Johannes 1:19-28

vr 13

Johannes 1:29-39

za 14

Johannes 1:40-51

zo 15

Johannes 2:1-12

ma 16

Johannes 2:13-22

di 17

2 Kronieken 1:1-17

wo 18

2 Kronieken 1:182:9

do 19

2 Kronieken 2:10-17
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vr 20

Matteüs 4:1-11

za 21

Matteüs 4:12-25

zo 22

1 Korintiërs 1:1-9

ma 23

1 Korintiërs 1:10-25

di 24

1 Korintiërs 1:262:5

wo 25

1 Korintiërs 2:6-16

do 26

Psalm 37:1-11

vr 27
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Psalm 37:12-24

za 28

Psalm 37:25-40

zo 29

Matteüs 5:1-12

ma 30

Matteüs 5:13-26

di 31

Matteüs 5:27-37

februari

wo 1

Matteüs 5:38-48

do 2

Psalm 48

vr 3
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2 Kronieken 3:1-14

za 4

2 Kronieken 3:154:10

zo 5

2 Kronieken 4:115:1

ma 6

Spreuken 10:1-10

di 7

Spreuken 10:11-21

wo 8

Spreuken 10:22-32

do 9

2 Kronieken 5:2-14

vr 10

2 Kronieken 6:111
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za 11

2 Kronieken 6:12-21

zo 12

2 Kronieken 6:22-31

ma 13

2 Kronieken 6:32-42

di 14

2 Kronieken 7:1-10

wo 15

2 Kronieken 7:11-22

do 16

Spreuken 11:1-11

vr 17

Spreuken 11:12-21

za 18

Spreuken 11:22-31
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zo 19

Psalm 83

ma 20

2 Kronieken 8:1-11

di 21

2 Kronieken 8:12-18

wo 22

2 Kronieken 9:1-12

do 23

2 Kronieken 9:13-31

vr 24

1 Korintiërs 3:1-9a

za 25

1 Korintiërs 3:9b-23

zo 26
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Psalm 62

ma 27

1 Korintiërs 4:1-13

di 28

1 Korintiërs 4:14-21

maart

wo 1

Matteüs 6:1-15

do 2

Matteüs 6:16-23

vr 3

Matteüs 6:24-34

za 4

Matteüs 7:1-12
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zo 5

Psalm 91

Pastoraat/Hans Pelman, 06-01-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2136, Subitem: 39.
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29-03-2017
Bordje erbij in Zuid en West
Beste mensen, we gaan door met ons initiatief
bordje erbijEn hebben drie nieuwe data:
Woensdag 29 maart staan er een paar extra borden
klaar bij:Fam. Pluim, Beukeboomweg 30, Sittard,
irenepluim@home.nl, 4583183Fam. Wessels, Odasingel
503, Sittard, henk@hwessels.demon.nl , 7370123Fam.
Atsma, Henssenlaan 12, Sittard,
robatsma@kpnmail.nl, 4527556Maandag 24 april
bijFam. Kip, Prof Mentenlaan 27, Limbricht,
anne.kip@planet.nl, 4587235Fam. Broer,
Wilhelminastraat 12/18, mj.broer@ziggo.nl, 4526226
Dinsdag 9 mei bijMevr. Kragt, Aan Hiemstenrade
40, Sittard, yolandakragt@gmail.com, 4586130Fam.
Ozinga, Gaarstraat 41, Born,
cees.marlinda@ziggo.nl, 4859139Het principe is
inmiddels wel duidelijk. Het gaat om de ontmoeting
rondom de eettafel. De maaltijd is eenvoudig, het
toetje misschien wel extra lekker. Om zes uur
aanschuiven en rond half acht weer verder. Geeft u
zich op tijd op? Vol is vol.
En mocht u zelf een keer extra willen koken, laat
het dan even weten aan
Irene Pluim

Willy de Koning/Hans Pelman, 29-03-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2221, Subitem: 39.
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19-04-2017
Koffieochtend wijk Zuid en West
Op woensdagmorgen 19 april van 10.00 tot 12.00
uur is er weer de halfjaarlijkse gezamenlijke
koffieochtend voor de wijk zuid en west.Alle 65
plussers en natuurlijk ook eventuele jongere
partners, zijn van harte welkom om onder het genot
van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten
en op een andere manier met elkaar in gesprek te
gaan.Voor vervoer kan worden gezorgd.We zien u
graag komen.Het wijkteam:Ds Irene Pluim
046-4583183Yolanda Kragt 046-4586130 (ouderling
wijk zuid)Nely Stuij-Schep 046-4200745 (ouderling
wijk west)

Willy de Koning/Willy de Koning, 19-04-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2222, Subitem: 39.
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20-04-2017
Koffiemiddag wijk noord en oost
Graag nodigen wij u uit voor deze gezellige koffiemiddag op donderdag 20 april in de Johanneskerk.Uiteraard zijn ook de
jongere partners van harte welkom!
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.
Voor vervoer kan worden gezorgd.
Tot woensdag 19 april kunt u zich telefonisch of via e-mail opgeven bij onderstaande personen:Ds. Joachim Stegink, tel.
046-4510008, joachimstegink@hotmail.com Lydia Zwierzanski, tel. 046-4854027, zwierzanski@home.nl Irene van Gurp, tel.
046-4528690, i.stolte@hetnet.nl
Wij vinden het erg fijn als u erbij bent!
Namens het wijkteam noord en oostIrene van Gurp-Stolte

Pastoraat/Hans Pelman, 20-04-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2225, Subitem: 39.
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15-05-2017
WIJKONTMOETINGSAVONDEN
Komende maand zijn er weer wijkontmoetingsavonden voor Zuid en West.
Van harte welkom op maandag 15 mei bij de familie
Stuij-Schep, Beekstraat 30, Limbricht (4200745)of
op dinsdag 23 mei bij mevr. Yolanda Kragt, Aan Hiemstenrade 40, Sittard (4586130)
Er gaat nog een extra uitnodiging bij deze Gaandeweg.
We hopen weer op mooie avonden met elkaar!

Pastoraat/Monica Bosman, 15-05-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2310, Subitem: 39.
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07-05-2017
HAP en STAP wandeling in Sittard wijk Oost
Op zondag 7 mei jl. vond de eerste HAP en STAP
wandeling plaats in Sittard wijk Oost.
In het kader van ontmoetingen voor en door
gemeenteleden was dit als idee voorgedragen en
georganiseerd door Irene Stolte, wijkouderling.
We hebben met 13 mensen een mooie wandeling
gemaakt tussen 7 verschillende huizen. In elk huis
werd door de gastvrouw of gastheer en hapje en/of
een drankje aangeboden.
We keken onze ogen uit. Niet alleen omdat
iedereen veel werk had besteed aan de
overheerlijke koekjes, drankjes, pasteitjes,
quiches, soep, broodjes en fruitsalade en andere
lekkere hapjes. Maar we genoten ook van ons korte
verblijf in de verschillende huizen. De tuin, de
zitjes, de uitbouw, een heuse trein met origineel
treingeluid, vijvers&.het was een lust voor het
oog.
Maar bovendien was het gezellig. De onderwerpen
waar we onderweg over spraken waren:
Wat betekent vrijheid voor jou?En waar wordt je
gelukkig van?We waren gestart om 3 uur en rond 8
uur s avonds ging iedereen verzadigd en verkwikt
(en voor de afwas ongeschikt) weer naar huis.
Aangezien iedereen in huis moest passen, was er
een beperkt aantal deelnemers uitgenodigd. Maar
gezien het succes, is deze HAP en STAP wandeling
zeker een aanrader voor andere wijken.
Inge Streekstra

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 16 van 31

Vervolg van: HAP en STAP wandeling in Sittard wijk Oost
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Vervolg van: HAP en STAP wandeling in Sittard wijk Oost

Pastoraat wijk oost/Hans Pelman, 07-05-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2332, Subitem: 39.
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01-10-2017
Herfstwandeling en Ontmoeting Wijk Oost â¬wijk Noord
Het wijkteam Noord en wijkteam Oost nodigt gemeenteleden van wijk Oost en Noord en daarnaast belangstellenden uit voor
een gezellige herfstwandeling op
zondagmiddag 1 oktober 2017 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 29 september opgeven bij de onderstaande personen:

Ds. Joachim Stegink, tel:046-4510008 e-mail: joachimstegink@hotmail.com
Irene van Gurp-Stolte, tel: 046-4528690 e-mail i.stolte@hetnet.nl
Lydia Zwierzanski tel:046-4854027 e-mail: lydiazwierzanski@gmail.com
Doetien en Ben Benz tel: 046-4523281

Hartelijke groeten en tot ziens op 1 oktober!
het wijkteam van Wijk Oost en wijk Noord.

Pastoraat/Hans Pelman, 01-10-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2460, Subitem: 39.
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12-10-2017
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:
Donderdag 12 oktober 2017, van 14.00-16.00
uurPlaats: 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 11 oktober 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

Pastoraat/Monica Bosman, 12-10-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2494, Subitem: 39.
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07-12-2017
Bedankje Hennie en Wim Prins
Beste mensen, wij waren zeer verrast door alle
bloemen die we hebben gekregen (zowel op zondag in
de kerk als later in de week van het pastoraat)
voor ons 50-jarig huwelijk. Het ziet er in de
kamer zeer vrolijk uit en we kijken er dan ook met
plezier naar. Dank jullie wel.
Hennie en Wim Prins

Hennie en Wim Prins/Hans Pelman, 07-12-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2671, Subitem: 39.
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21-12-2017
SENIOREN KERSTVIERING
Donderdagmiddag, 21 december, was het een gezellige, sfeervolle drukte in de hal van de Johanneskerk. Maar liefst 80
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 wordt er heel wat bijgepraat.
Extra bijzonder was dit jaar dat het koor Ons
Genoegenuit Grevenbicht onder leiding van Vincent
Snackers een muzikale bijdrage leverde aan de
bijeenkomst. Het koor opende de viering met het
mooie In the bleak winter. Doetien las een
passend gedicht voor na het aansteken van de 4
kaarsen. Onze dominee Irene Pluim ging voor in de
viering. Ze opende haar meditatie met de
indrukwekkende uitspraak van de kerkvader Ireneüs:
'de glorie van God is het leven van de mens'.
Juist in het eenvoudige en dagelijkse leven van de
mens wordt de glorie van God zichtbaar. En met de
geboorte van Jezus komt God dit alledaagse leven
binnen. Door de muzikale ondersteuning van het
koor werd er heerlijk gezongen met elkaar.
Na de kerstviering was er de gebruikelijke
broodmaaltijd met een kom gevulde groentesoep. Dat
smaakt altijd goed, vooral met zon gezellig groot gezelschap.Als intermezzo is er tijdens de maaltijd nog een
toepasselijk kerstverhaal: 'De Kerstcantate' voorgelezen. Het vertelt van een dorpspastoor die jarenlang met toewijding
zijn koor dirigeert en een keer plaats maakt voor een beroemde dirigent. De uitvoering is artistiek op hoog nivo, maar
het verhaal maakt duidelijk dat het uiteindelijk om liefde en bezieling gaat. En juist daaraan ontbrak het die keer. Dit
verhaal werd omlijst door mooie (en bezielde ;)) zang van het koor 'Ons Genoegen'.
De organisatie van deze middag ligt in handen van het pastoraatteam met assistentie van Lydia Zwierzanski, Riet Steg,
Ton Dorrestijn, Inge Streekstra en Janneke van Delft. Het was weer een geweldig fijne middag, mede dankzij ieders inzet
en de goede samenwerking.
Het pastoraatteam,
Yolanda Kragt, Irene van Gurp, Ida Dorrestijn en Nely Stuij.
Vervolg op volgende pagina >>
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Vervolg van: SENIOREN KERSTVIERING

Pastoraat/Monica Bosman, 21-12-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2706, Subitem: 39.

Pagina 31 van 31

