Aan de gemeenteleden van de
Protestante Gemeente
Sittard - Grevenbicht
Geacht gemeentelid,
gewoontegetrouw wordt er weer een kerstviering gehouden voor de senioren in onze
gemeente. Wij nodigen u dan ook hartelijk uit om donderdag 18 december a.s. om 16.00
uur gezamenlijk met ons het kerstfeest te vieren. Deze viering is bedoeld voor iedereen die
65 jaar of ouder is. Is uw partner jonger,of wilt u wellicht iemand anders meenemen, dan
is hij of zij natuurlijk ook van harte welkom.
De viering wordt gehouden in de hal van de Johanneskerk aan de Mgr. Vranckenstraat 9 te
Sittard en zal worden geleid door ds. Joachim Stegink en het pastoraatteam..
De deuren staan voor iedereen om 15.30 uur open. Wilt u na afloop tevens gebruik maken
van de broodmaaltijd, dan kunt u zich uiterlijk 15 december 2014 opgeven door middel
van onderstaand strookje, telefonisch of per e-mail, bij:
• Riet Steg, B. van Boxtelstraat 12a, 6141 AK Limbricht, tel: 046-4520644
• Nely Stuij-Schep, Beekstraat 30, 6141BE, Limbricht, tel: 046-4200745, e-mail: stuijschep@home.nl
• Irene van Gurp-Stolte, Vlaanderenstraat 9, 6137,LM, Sittard, tel:046-4528690, e-mail:
i.stolte@hetnet.nl
Hebt u vervoer nodig van huis naar de kerk en weer terug, dan vinden wij hiervoor zeker
een oplossing. Schroom dus niet dit kenbaar te maken!
En als er mensen zijn die anderen juist met de auto kunnen ophalen en brengen, dan
kunt u dat tevens aangeven. Wij zijn u hiervoor heel dankbaar.
Wij hopen op een grote opkomst en een hele fijne kerstviering.
Met vriendelijke groeten, namens de pastoraatgroep
Irene van Gurp-Stolte en Nely Stuij- Schep.

Ik, ..................................................................................................................................................
geef mij op met ........... perso(o)n(en).
voor de kerstviering en koffietafel.
Ik kan wel / niet ......... perso(o)n(en) halen en brengen met de auto.
Ik zou wel / niet opgehaald en gebracht willen worden voor de kerstviering, vanaf onderstaand
adres (s.v.p. ook het telefoonnummer vermelden, waarop u dan bereikbaar bent):
Adres: ...................................................................................................... (alleen voor ophalen)
Tel.nr.: .....................................................................................................

