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05-04-2018
Uitnodiging aan alle 60 plussers in wijk NOORD, OOST en
GREVENBICHT
Wijkteam Noord, wijkteam Oost en Grevenbicht organiseren 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 5 april 2018, 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 dinsdag 3 april kunt u zich telefonisch of via e-mail opgeven bij onderstaande personen:

Ds. Joachim Stegink, tel: 046-4510008
Lydia Zwierzanski, tel: 046-4854027
Inge Streekstra, tel: 046-8881072

(e-mail: joachimstegink@hotmail.com)
(e-mail: zwierzanski@home.nl)

(e-mail: streekstra43@zonnet.nl)

Ida Dorrestijn tel 046-4857835
Wij vinden het erg fijn als u erbij bent!
Namens het wijkteam Noord, Oost en Grevenbicht,
Met hartelijke groet!
Inge Streekstra
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17-04-2018
ELKAAR ONTMOETEN IN DE WIJK: ZUID EN WEST
Het is al jarenlang een goede gewoonte: in de wijken WEST en ZUID organiseren we ieder seizoen twee avonden waarop we
elkaar kunnen ontmoeten en (nog weer) wat beter kunnen leren kennen.
Op de avond zelf laten we ons leiden door een
thema, dat we vaak ook creatief proberen in te
vullen. Dit alles vindt plaats in een huiskamer.
Zijn de zitplekken bezet, dan plannen we gerust
een derde avond in. We beginnen om acht uur en
eindigen om ongeveer tien uur.
Op dinsdag 17 april zijn we welkom bij mevr.
Yolanda Kragt, Aan Hiemstenrade 40, Sittard. Op
maandag 23 april zijn we welkom bij de familie
Pluim-Smeets, Beukeboomweg 30, Sittard
U kunt zich bij Irene Pluim aanmelden, graag
uiterlijk twee dagen voor de geplande avond.
Irenepluim@home.nl of tel: 046-4583181
We hopen weer op mooie avonden! Graag tot ziens, hartelijke groeten,
Irene Pluim, predikantYolanda Kragt, ouderling wijk ZuidIet den Boer, ouderling wijk West
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05-04-2018
Koffiemiddag wijken Noord, Oost en Grevenbicht
Op donderdag 5 april was er een geslaagde koffiemiddag voor de 60-plussers van de wijken Noord, Oost en Grevenbicht in
de Johanneskerk. Er werd gezellig bijgepraat en ook kwam er een serieus onderwerp aan bod begeleid door ds. Joachim
Stegink. 26 mensen vonden het de moeite waard om te komen, dus het lijkt voor herhaling vatbaar.
De volgende gezamenlijke middag zal plaatsvinden in het Podiumkerkje in Grevenbicht. De datum is nog niet bekend.
Namens het organiserend comité, Ida Dorrestijn.
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16-05-2018
UITNODIGING VOORDE KOFFIEOCHTEND OP 16 MEI IN DE JOHANNESKERK
Heel regelmatig organiseren wij als pastoraatsgroep koffieochtenden in de Johanneskerk, met als doel elkaar weer eens
te ontmoeten en een gezellige ochtend samen te hebben onder het genot van koffie en cake!
Op woensdag ochtend 16 mei is er weer een
koffieochtend gepland voor wijk West en Zuid, om
10.00 in de Johanneskerk voor 50 + ers en voor
ieder ander die ook zin heeft om te komen.Wij
hopen veel mensen te kunnen begroeten, U bent van
harte welkom!
Opgeven en verdere informatie bij:
Irene Pluim, 046 4583183, irenepluim@home.nl
Iet den Boer, 0032-89564277, ietlittel@telenet.be
Yolanda Kragt, 046-4586130,
yolandakragt@gmail.com
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07-10-2018
Herfstwandeling en ontmoeting wijken oost, noord en Grevenbicht
Het wijkteam Noord en wijkteam Oost nodigt gemeenteleden en belangstellenden uit voor een gezellige herfstwandeling
voor het hele gezin op zondagmiddag 7 oktober 2018.
Vanaf 14.00 zijn jullie van harte welkom.
De startplek is bij Joachim Stegink, Lisztstraat 24, 6137 EC Sittard
Al wandelend gaan we onder leiding van Willy van der Weide de natuur op en rond de begraafplaats Lahrhof, de Kollenberg
en de stadwallen van Sittard verkennen.
Neem wel goede wandelschoenen mee!
Onderweg is er een bezinningsmoment en wordt er een (fris)drankje geserveerd.
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 en met zondag 30 september opgeven.
Wanneer:
7 oktober 2018, 14.00-17.00 uurWaar:
bij Joachim Stegink, Lisztstraat 24, 6137 EC
SittardInformatie:
Willy van der Weide, 06-19806512Opgave:
Inge Streekstra, tel: 046-8881072 en
Lydia Zwierzanski, tel:046-4854027
Hartelijke groet namens de wijkteams van Wijk Oost en Noord,
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