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NIEUWSBRIEF TOON HERMANS HUIS SITTARD

Van de directeur:
Ik dacht zo vaak
Waar is de sneeuw gebleven
Als het warme voorjaar weer begon
Is al die kou nou eensklaps weggedreven
Welnee, de sneeuw ligt lekker in de zon
Toon Hermans
Foto: Wendy Boon

Iedereen trappelt van ongeduld in afwachting van de versoepelingen. Kleine stapjes zijn gezet,
deuren weer op een kiertje. Wat zijn we trots dat we ondanks alle beperkingen elkaar hebben weten
te bereiken in een tijd die schreeuwt om ontmoeten. Het voelt wat afstandelijk via de beeldbuis
maar in de kern is het, meer dan ooit, intentie tot verbinding. In áller belang ontsluiten we
stapsgewijs en voorzichtig. Voor iedereen die behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek is het
mogelijk om een afspraak te maken met max. 2 bezoekers.
Wilt u ons digitaal ontmoeten? Die mogelijkheid is er ook voor een afspraak. We heten u graag
welkom!

SAMENLOOP VOOR HOOP
Ondanks dat KWF begin april bekendmaakte na vijftien jaar wegens geldgebrek geen tijd, geld en
middelen meer beschikbaar te stellen voor de evenementen, gaat de Samenloop voor Hoop volgend
jaar door! Het bestuur van het Hoop Huis Sittard-Geleen heeft unaniem besloten onder een andere

naam en stichting verder te gaan. Het wandelevenement tegen kanker staat gepland in het
Pinksterweekend (4 en 5 juni) van 2022. Meer info begin volgend jaar. Wij zijn erbij! Doet u mee?

REGENESIS BEHANDELINGEN IN HET TOON HERMANS HUIS

Vanaf 1 mei nu ook Regenesis behandelingen in het Toon Hermans Huis door Regenesis
Therapeut Carly Tervooren.
Regenesis is een vriendelijke zachte manier van behandelen die het lichaam helpt het
zelfhelend vermogen sterker te maken. Fysiek, emotioneel, spiritueel en energetisch. Het
geeft onder andere een boost aan je immuunsysteem, versterkt je levenskracht en brengt je
lichaam fysiek in balans.
In ons leven lopen we allemaal “deuken” op. Door ziekte, verdriet, een burn out…. Die
“deuken” kunnen zich als blokkades vastzetten in je lichaam en bijvoorbeeld als pijn gevoeld
worden.
Enkele jaren geleden werd bij Carly kanker geconstateerd en in haar zoektocht naar
ondersteuning kwam ze in aanraking met Regenesis. De behandelingen hebben haar lichaam
en geest sterker gemaakt en zo aan haar genezingsproces bijgedragen.
Voor het maken van een afspraak – in principe op de donderdagmiddag – kunt u Carly
bellen: 06 1453 2095.

EXPOSITIE
In ons Huis vindt nog tot 23 juni de expositie plaats van keramist Lei Hannen uit Echt.
Kunstenaar Lei Hannen heeft bij zijn atelier te Echt een beeldenhof gevestigd. Ruim 25 jaar is
Lei Hannen als keramist werkzaam. Hij heeft een eigen beeldtaal ontwikkeld. Zoekt grenzen
op en maakt uitstapjes in andere disciplines. Werkelijk de moeite waard!
Voor het digitaal bezichtigen van de beelden kunt u een afspraak maken.

ER IS EEN TIJD VAN KOMEN, EN ER IS EEN TIJD VAN GAAN:
Binnenkort mogen we 4 nieuwe vrijwilligers welkom heten in ons Huis. We wensen Yvonne,
Riet, Marjo en Ida veel succes en een fijne tijd in het Toon Hermans Huis.

Helaas gaan we ook afscheid nemen van Jolanda, Herma, Gerdy en Monique. Alle 4 dames
die zich met veel inzet lange tijd zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor ons Huis.
Een DIK DANKJULLIEWEL voor jaren van fijne samenwerking. Het ga jullie allen goed!

ALBERT HEIJN ACTIE EMBALLAGEBONNEN VERZILVEREN

De Toon Hermans Huizen Sittard, Parkstad en Maastricht hebben maar liefst 2 jaar lang de
emballagebonnen mogen verzilveren van de AH-filialen Zuid-Limburg. Dat leverde het
prachtige totaalbedrag op van ruim € 42.000,-. Het ultieme bewijs dat veel kruimeltjes een
brood vormen. Een prachtige actie die een deel van onze gemiste inkomsten goedmaakt.
Dank jullie zeer!

DIGITALE ONDERSTEUNING

Voor de gasten die niet naar ons Huis kunnen of willen komen, bestaat de mogelijkheid hen digitaal
te ondersteunen. We hebben ervaren dat beeldbellen of digitaal ontmoeten hiertoe een succesvolle
optie is. Voor het benutten hiervan is een speciale ruimte ingericht om ongestoord digitaal te
kunnen communiceren met inachtneming van alle privacy-voorschriften.

JAARVERSLAG 2020
Jaarverslag 2020
Toon Hermans Huis Sittard

Hoe anders het was dan anders afgelopen jaar leest u in ons jaarverslag 2020 op onze website:
www.toonhermanshuissittard.nl

NIEUWE AMBASSADEUR IN HET TOON HERMANS HUIS

Als ambassadeur mochten we onlangs welkom heten: KOBA GROEP te Susteren.
De KOBA GROEP verzorgt om niet de beveiliging in ons Huis. En dat doen ze zorgvuldig en goed.
DANK! Voor een veilig gevoel.

GRAAG - HOPELIJK SNEL - TOT ZIENS IN HET
TOON HERMANS HUIS SITTARD!
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