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06-01-2019
HERFSTWANDELING OP 7 OKTOBER 2018 VAN WIJK NOORD EN OOST
We verzamelen om 14.00 uur met 16 personen ten huize van Joachim en Ineke in de Lizststraat. We worden ontvangen met
koffie, thee en iets lekkers. Dan neemt Willy van der Weide ons mee op zijn wandeltocht, die hij speciaal voor ons heeft
uitgezet en hij vertelt er ook bij.
We treffen op de begraafplaats in Vrangendael het
monument van de doodgeboren kinderen aan. We gaan
langs oorlogsgraven, het protestantse gedeelte,
joodse plek, het strooiveld en het graf van Toon.
We genieten van de bomen in prachtige
herfstkleuren. Vervolgens naar de St. Rosa kapel,
Rosa de beschermheilige van Sittard, die in
verleden tijden de pest verjoeg. Dan naar beneden
langs de voetvallen en de hof van Olijven naar de
Sanderboutwal, Dominicanerwal en naar de
stadstuinen.In het rosarium treffen we graven van
kloosterzusters aan. Hier houdt Joachim een korte
meditatie!
Daarna rond de Petruskerk met de oudste koorbanken van Nederland, langs het woonhuis van onze medewandelaar Anno over
de markt naar het Gruizenkerkje. De voormalige NH. kerk, waar nu nog allerlei activiteiten plaatsvinden. Vanuit het
Tempelplein en de Agnetenwal weer terug naar de Lizststraat. Hier worden we verwend met heerlijke soep en broodjes .
Klaargemaakt door Annemarie van der Weide, Inge Streekstra en Lydia Zwierzanski. Het smaakt voortreffelijk, alle soep en
broodjes gaan op!Een sportieve en gezellige middag in Sittard. We bedanken onze leider van de dag, Willy van der Weide,
hartelijk en keren tevreden huiswaarts.
Medewandelaar Doetien Benz
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08-03-2019
Riet Steg
Van Riet Steg kreeg ik een bedank briefje voor de ontvangen aandacht tijdens haar periode van ziek-zijn.
Beste mensen,
Ik wil iedereen bedanken
die mij tijdens mijn ziekte
met een bezoekje, kaart
of telefoontje heeft bedacht.
Het heeft mij heel goed gedaan.
Veel dank daarvoor,
R. Steg.
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17-03-2019
ZEER GESLAAGDE KOFFIEMIDDAG VOOR DE 60+ VAN DE WIJKEN NOORD,
OOST EN GREVENBICHT
Op donderdag 7 maart was er weer een geslaagde
koffiemiddag voor de 60-plussers van de wijken
Noord, Oost en Grevenbicht in het Podiumkerkje van
Grevenbicht. Er werd gezellig bijgepraat en ook
kwam er een serieus onderwerp aan bod, begeleid
door ds. Joachim Stegink. De koffiemiddag lijkt
voor herhaling vatbaar, 19 mensen vonden het erg
de moeite waard om te komen.
De volgende koffiemiddag zal plaatsvinden in de
Johanneskerk op 7 november 2019.
Namens het organiserend comité,
Lydia Zwierzanski
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06-09-2019
KOFFIEMORGEN
Op woensdag 24 oktober is er weer een
koffiemorgen in de Johanneskerk, van 10:00-12:00
U bent van harte welkom om elkaar daar te
ontmoeten en in gesprek te zijn.In verband met het
voorbereiden zou het fijn zijn uw aanmelding te
ontvangen.Mocht vervoer een probleem zijn, horen
we het graag.
ds. Irene Pluim (046-4583183), Yolanda Kragt
(046-4586130), Iet den Boer (0032-89564277)
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06-09-2019
BORDJE ERBIJ
Een paar jaar geleden startte een nieuw
initiatief: Bordje erbij. Hoe het werkt? In 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 en 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, na´ het
afruimen, weer verder, dat is de opzet. Deze
tafels staan binnenkort open:woensdag 30
oktober:Anneke en Rob Atsma (Henssenlaan 12, Sittard, tel. 4527556)Wil en Henk Wessels (Odasingel 503, Sittard, tel.
7370123)
maandag 18 novemberIneke en Bas van Dongen (Molenweg 42, Sittard, tel. 06-40779340) Nely Stuij-Schep (Beekstraat 30,
Limbricht, tel. 4200745)Theo en Gerdien Zwartkruis (Florentius Schaepdreef 6, Sittard, tel. 4582735)
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