[ Activiteiten> Activiteiten v leden ]

25-02-2018
Stichting Behoud Franse Klooster: Benefietconcert voor
restauratie orgel
De Stichting Behoud Franse Klooster organiseert
op zondag 25 februari 2018 om 15.30 uur een
concert in de Johanneskerk (Monseigneur
Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard).
Het concert zal verzorgd worden door
Accordeonorkest 'Swentibold' uit Born (o.l.v.
Henk Tiebosch), Harmonie LUnion uit Born
(o.l.v. Jos Kuipers) en zangeres/troubadour Thea
Kollee .
De toegang van het concert is gratis. De vrije
gave na afloop van het concert is bestemd voor de
restauratie van het orgel.
U bent van harte welkom!
Voor inlichtingen kan men contact opnemen
met:Stichting Behoud Franse KloosterEfrem Verleng,
secretaris06-30567774info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl
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08-03-2018
LEZING OVER VRIJWILLIGERSWERK
MOTIVATIE, INSPIRATIE EN VALKUILEN
Aan de vooravond van de jaarlijkse landelijke actie NL DOET, in het kader van het Oranjefonds, dat het wijd verbreide
vrijwilligerswerk in Nederland centraal stelt, staan we stil bij die vrijwilliger.
Steeds vaker wordt er werk door vrijwilligers
gedaan binnen stichtingen en verenigingen of
gemeentes en parochies. Mensen delen hun kennis,
kundigheid en ervaring vaak graag voor het goede
doel.
Maar er blijken ook voetangels en klemmen te zijn
want," Soms wordt het teveel. Wat was je motivatie
en heb je ook bedacht hoeveel uur je erin wilt
stoppen? Kun je ook 'nee' zeggen?" Betaald werk
gaat over in onbetaald werk en pak je dat dan ook
op?" Er zijn mensen die het werk invullen vanuit
een rol die in de huidige tijd als te bevoogdend
wordt ervaren en ontvangen daardoor niet de
dankbaarheid die ze verwacht hadden.
In al deze gevallen gaat het over grenzen!" Waar
liggen die wat de vrijwilliger betreft en waar wat
betreft de organisatie?" Wordt daar voldoende over
nagedacht?" Hoe kunnen we vrijwilligerswerk voor
alle betrokkenen aantrekkelijk, inspirerend en
waardevol houden?
Dat doen we onder begeleiding van de heer Hub
Vossen, stafmedewerker bij de Dienst Kerk en
Samenleving bij het Bisdom Limburg.
Datum: Donderdagavond 8 maart 2018.
Tijd: 19.30 21.30 uur. Plaats: Andreaskerk,
Palestinastraat 326, Heerlen. Inleiding: Hub Vossen. Contactpersoon: Nelleke de Kruik; 043-3671730. Kosten: ¬ 10,00
inclusief kopje koffie of thee. Aanmelding: Liefst voor 26 februari 2018 of via secretariaat@dedrieringen.org.
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02-05-2018
KOM BINNEN IN DE JOHANNESKERK
Al meer dan een jaar komt een enthousiaste groep vrouwen 2 x per maand bij elkaar om samen te breien en te haken voor
mensen en kinderen in nood.
Op dit moment werken we voor
vluchtelingenkinderen in kampen in Turkije. We
doen dit samen met vrouwen in Aken, en de
werkgroep Amnesty Aken zorgt ervoor dat alles op
de goede plek komt.We maken van alles: truitjes,
mutsjes, sokken, sjaals, babydekentjes, vestjes,
noem maar op.
Het is niet alleen fijn om wat voor anderen te
doen, maar we vinden het ook altijd gezellig om
elkaar te ontmoeten. Maar: niet iedereen houdt
van breien! Vanaf april kunt u ook terecht om
spelletjes te doen: wat u maar leuk vindt:
rummikub, triominos, scrabble, kaarten, dammen,
schaken, bridgen, sjoelen. Of breng uw eigen
favoriete spel mee. En breng gerust ook de
kinderen, uw vriend(in), buur, kaartmaatje, enz.
mee!
Meedoen is gratis, voor koffie en thee vragen we
een kleine bijdrage. De komende data: 2 en 16
mei, 6 en 20 juni, telkens van 14.00 16.00
uur.Ook in de zomermaanden gaan we gewoon door,
elke 1e en 3e woensdag van de maand.
Iedereen is welkom! Dus niet alleen
gemeenteleden. Voor vragen: bel of mail met Joke
van der Steen: 046 4584618
vander_steen@zonnet.nl
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30-09-2018
Op Groene Voet
Laat je wandelend verrassen door eens met andere ogen en oren de natuur in te gaan. Verwonder je over de stilte, de
vogelgeluiden, bijna onzichtbare bloemen en beleef eens iets anders tijdens het wandelen.
Op 30 september gaan we met elkaar wandelen; het
wordt een beleveniswandeling. Dit keer nemen we de
natuur om ons heen als uitgangspunt voor het
gesprek met elkaar.
Vanuit een Bijbels groen perspectief worden er
onderweg diverse verrassende werkvormen aangereikt
waardoor het op meerdere fronten een bijzondere
wandeling wordt. Een belevenis op zich!
De lengte van de wandeling is ongeveer vier
kilometer en zal ongeveer anderhalf uur duren.
We vertrekken om drie uur vanaf de familie Stuij,
Beekstraat 30 in Limbricht.
Na afloop is er natuurlijk biologische koffie en
wat lekkers!
*Op Groene Voet is ontwikkeld door het Nederlands
Bijbelgenootschap en past bij de uitgave Maak je
Bijbel groen.
Zie: www.bijbelgenootschap.nl/webshop .
Wanneer:
zondag 30 september 2018, 15.00 uur.
Waar:
vanaf Beekstraat 30, familie Stuij
Informatie:
Joke van der Steen, tel. 046 4584618; vander_steen@zonnet.nl of Christel Prins, tel. 046-4859066;
christelprins@hetnet.nl ,
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07-12-2018
ZINWANDELINGEN
Iedere eerste vrijdag in de maand is er een Zin-wandeling. Een wandeling waarin stilte, bezinning en verbinding
kernwoorden zijn. Verzamelpunt is het Gruizenkerkje, waar we om 9.00 uur vertrekken. Vanaf het kerkje lopen we eerst in
stilte de stad uit, via de Putstraat richting de Rosakapel. Op die plek staan we even stil, om een korte tekst te horen
waar we een tijdje mee door het veld gaan.
Ieder voor zich, maar ook samen. We concentreren
ons op onze stappen, op onze ademhaling, op de
woorden of de vraag die we hebben mee gekregen.
Halverwege het veld mag de stilte overgaan in
ontmoeting. Aan het einde van de wandeling, vlak
voor we het veld verlaten, horen we een zegenbede.
Jaarprogramma Protestantse gemeente
Sittard-Grevenbicht 2018-2019 15Iedereen die wil
kan meedoen met een Zin-wandeling. Het kan heel
prettig zijn om tijd voor je gedachten en voor je
ziel vrij te maken. En daarin soms ook
verbinding te leggen met anderen.
Van harte welkom. Ook om daarna nog even wat te
drinken en na te praten in het Gruizenkerkje (tot
11.00 uur). Aanmelden hoeft niet, maar zou wel
heel fijn zijn.
Wanneer: 7 december 2018, 4 januari, 8 februari,
1 maart, 5 april, mei vervalt, 7 juni 2019 van
9.00-11.00 uur
Waar: Het Gruizenkerkje Informatie Irene Pluim,
tel.046-4583183, irenepluim@home.nl
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21-12-2018
KERSTAVOND IN DE GRUIZENKERK
VERHAAL, MUZIEK EN WARME WIJN
Wat is kerst zonder een goed verhaal (waarin het altijd sneeuwt), lekkere glühwein en mooie muziek? Tjaâ¬¦â¬¦.
Gelukkig hoeven we ons dat niet af te vragen,
want juist al deze ingrediënten zijn er weer,
traditiegetrouw op de vrijdag vóór kerst in het
kerkje aan de Gruizenstraat. Het verhaal begint in
Italië (waar het niet sneeuwt, overigens) en
eindigt dicht bij huis. Het verhaal is ook dit
keer op waarheid gebaseerd, nou ja, een beetje
dan. De muziek en de glühwein (of limonade,
natuurlijk) zorgen voor de broodnodige warmte. En
laten we dit nog verklappen het verhaal heet
Het Plankje&
De rest blijkt wel op vrijdag 21 december, dus
van harte welkom!
Jaarprogramma Protestantse gemeente
Sittard-Grevenbicht 2018-2019 17
Wanneer: Vrijdagavond 21 december, 20.00 uurWaar:
Het GruizenkerkjeInformatie: Bert Stuij,
tel.046-4200745 of Irene Pluim, tel. 046-4583183 irenepluim@home.nl
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