ONTMOETING,
VORMING & TOERUSTING
2022/ 2023
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is een plaats
waar mensen vanuit verschillende achtergronden
en levensoriëntaties elkaar kunnen ontmoeten
waar ruimte is voor oude tradities en nieuwe inzichten
van waaruit je kunt wandelen over onbekende paden,
samen met anderen
om je thuis te voelen

is een organisatie
die volledig draait op vrijwilligers en geen enkele subsidie
ontvangt.
We zijn daarom volledig afhankelijk van de
deelnemersbijdragen.
We streven ernaar deze bijdragen zo laag mogelijk te houden.
We hebben het seizoen 2022/2023 een heel gevarieerd
programma samengesteld. Daar hebben we voor u een
aantal betekenisvolle ontmoetingsmomenten uit gelicht:
Donderdagmiddag 27 oktober 2022
13:30 uur – 16:00 uur
BLOEMBINDEN ROND ALLERZIELEN
Workshop verzorgd door Orma de Graaf.
Gedurende deze middag maken alle Ddeelnemers een
persoonlijk Allerzielenstuk. Voor materialen wordt gezorgd,
maar u mag natuurlijk gerust takken, bloemen, bessen,
zaaddozen of andere versieringen meebrengen die u wilt
verwerken in uw bloemstuk.
Locatie: Parochiezaal H.H Kerk
Hoogstraat 137a, Nieuwenhagen
Deelnemersbijdrage:
€17,50, inclusief een aangekleed kopje koffie

Dinsdagmiddag 6 december 2022
14:00 – 16:00 uur
BEZOEK AAN NATUUR-HISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT
We worden deze middag rondgeleid in het Natuur
Historisch Museum, voor en achter de schermen door de
heer Jacq Knops die ons vorig seizoen het Slot Schaesberg
liet zien.
Locatie: Natuur Historisch Museum Maastricht
De Bosquetplein 7 - Maastricht
Deelnemersbijdrage:
€10,00 inclusief een kopje koffie.
Donderdagmiddag 15 december 2022
13:00 – 15:30 uur
LUNCHCONCERT IN ADVENTSFEER MET HARP EN FLUIT
door Saskia Duelen en Sonja Tavormina.
In deze verwachtingsvolle Adventperiode gaan we samen
aan tafel voor een feestelijke lunch, begeid door de
prachtige muziek van Saskia en Sonja.
Locatie: Parochiezaal H.H Kerk
Hoogstraat 137a, Nieuwenhagen
Deelnemersbijdrage:
€12,50 inclusief feestelijke lunch
Maandagochtend 16 janauri, 6 februari en 27 februari
2023
10:00 – 12:00 uur
GESPREKSGROEP RONDOM SPIRITUALITEIT
begeleid door ds. Kees Hollemans
We leven in een crisistijd. Hoe we daar grip op kunnen
krijgen is een open vraag. In een serie van drie
maandagochtenden gaan we samen op zoek naar
antwoorden.

Locatie: Socioproject , Terbruggen 16, Eygelshoven
Deelnemersbijdrage:
€15,00 voor 3 ochtenden samen, inclusief een aangekleed
kopje koffie.
Donderdagmiddag 2 maart 2023
14:00 – 16:00 uur
BEZOEK AAN BONNEFANTENMUSEUM MAASTRICHT
Een deskundige gids zal ons dit bijzondere museum leren
kennen, dat verrassend en onderscheidend is in oude,
moderne en hedendaagse kunst.
Locatie: Bonnefantemuseum, Avenue Ceramique 250,
Maastricht.
Deelnemersbijdrage: €10,00 inclusief een kopje koffie.
Donderdagmiddag 6 april 2023
15:00 – ca 19:00 uur
SAMEN KOKEN IN PASSIETIJD
Op Witte Donderdag in de goede week gedenken de
christenen het laatste avondmaal, Wij gaan op deze dag
onder leiding van Orma de Graaf samen een maaltijd
bereiden die past in de Vastentijd. Tafelgasten zijn ook
welkom.
Locatie: Sint Jansheem, naast de Johannes de Doperkerk in
Eygelshoven.
Deelnemersbijdrage: €15,00 inclusief de maaltijd.

Op 15 juni 2022 bestond De drie ringen 40 jaar
maar vanwege de onzekerheid rondom de
coronamaatregelen was het niet mogelijk voor die datum
een Jubileumfeest voor te bereiden.
Dat gaan we aan het eind van dit seizoen alsnog inhalen!
Dat doen we op
Zaterdagmiddag 20 mei 2023
14:00 – ca 16:00 uur
VIERING VAN HET 40 JARIG JUBILEUM VAN DE DRIE RINGEN
MET VOORSTELLING VAN KEES POSTHUMUS
Kees Posthumus heeft speciaal
voor ons jubleum een voorstelling
geschreven over de parabel van
De Drie Ringen uit het verhaal
‘Nathan der Weise’, die de
oorsprong vormt voor onze naam
en een inspiratie is voor ons werk.
We sluiten feestelijk af met een hapje en een drankje.
Daar wilt u toch zeker bij zijn?
Locatie:
Protestantse Kerk de Ark,
Op de Heugden 23, Landgraaf
Deelnemersbijdrage:
Vrije Gave voor het werk van De drie ringen
U vindt een overzicht van ons volledige seizoensprogramma op onze website: www.dedrieringen.org.
Daar kunt u zich tevens aanmelden, maar U mag ook
altijd bellen!

VRIENDEN-DONATEURS VAN
Draagt u
een warm hart toe?
Dan kun u Vriend-Donateur worden van
.
Een Vriendendonatie bedraagt minimaal €15,00 per
jaar, maar meer is bijzonder welkom!
We geven onze waardering voor uw donatie jaarlijks vorm
door het organiseren van een
exclusieve VRIENDENMIDDAG die we kosteloos aan onze
Vrienden-Donateurs aanbieden.
Dit jaar was dat een bezoek aan het Clemensdomein op 8
oktober j.l.
Bovendien mag ieder die Vriend/Donateur is of wordt dit hele
seizoen bij deelname aan onze activiteiten gratis een
introducé(e) meebrengen!!
Meer informatie kunt u vinden op
www.dedrieringen.org/VRIENDEN, maar u mag ook altijd
telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen.
Uw Vriendendonatie is welkom op
rekening NL15 INGB 0000515790 t.n.v. Stichting
.
Vermeld dan wel uw naam erbij en dat het om een donatie
gaat.
Dank u wel!

Parabel van De drie ringen
Dit is het verhaal bij onze naam, waardoor wij ons laten inspireren....
Het gebeurde in de tijd van de kruistochten. Jeruzalem was in het jaar
1099 door de kruisvaarders veroverd, waarbij duizenden joden en
moslims werden vermoord. Bijna honderd jaar later slaagde de
machtige sultan Saladin erin het leger van de kruisvaarders te verslaan
en de machtige stad Jeruzalem te heroveren. Hij liet geen bloedbad
aanrichten en was tolerant ten opzichte van de joden en christenen in
de stad.
Daar woonde in die tijd Nathan, een wijze jood, voor wie veel mensen
diep respect hadden. Op een dag liet Saladin Nathan bij zich komen,
omdat hij hem op de proef wilde stellen. Hij zei: "Ik heb gehoord dat u
een wijs man bent en dat u vooral goed op de hoogte bent van
godsdienstige zaken. Daarom wil ik graag van u horen welke
godsdienst de ware is: het jodendom, het christendom of de islam?
Van deze drie kan toch maar één de ware zijn?"
Nathan dacht lang na. Hij wist dat de sultan verdraagzaam was, maar
toch… zou deze vraag een valstrik zijn? Wilde de sultan horen dat de
islam de ware godsdienst was? Hij wist toch dat Nathan zoiets niet
zou kunnen zeggen, als hij zijn eigen godsdienst niet wilde
verloochenen! Tenslotte zei Nathan: "U hebt mij een bijzonder
moeilijke vraag gesteld, die ik alleen maar kan beantwoorden in de
vorm van een verhaal." "Ik luister", zei Saladin. En Nathan vertelde:
Er was eens een man die een ring bezat, waarvan een wonderlijke
kracht uitging. De ring maakte de drager tot een goed en wijs mens,
geliefd bij God en geliefd bij de mensen. Deze bijzondere ring had hij
gekregen van zijn vader, die daarbij gezegd had dat hij hem moest
doorgeven aan de zoon van wie hij het meest hield.
Maar deze vader had drie zonen. Hij hield van hen alledrie evenveel en
daarom vroeg hij zich af aan wie hij de ring het beste kon
toevertrouwen. De ene dag leek de oudste zoon de meest geschikte
persoon, de volgende dag de tweede, later weer de jongste zoon.
Soms hadden de zonen ruzie met elkaar en waren ze niet in staat
elkaar te vergeven en vrede te sluiten.

Ook gebeurde het wel eens dat de ene zoon betrouwbaarder bleek te
zijn dan de andere. Maar wie het beste de drager van de ring zou
kunnen zijn… nee, dat wist hij niet.
Toen hij voelde dat hij niet lang meer zou leven, liet hij een goudsmid
bij zich komen. Hij liet hem de ring zien en zei: "Maak er twee bij, die
er precies op lijken." De goudsmid was een meester in zijn vak en hij
slaagde er zo goed in dat de vader zelf niet meer kon zien welke van
de drie ringen de echte was. Dat wilde hij ook niet meer weten.
's Avonds liet de vader zijn drie zonen bij zich komen. Eén voor één gaf
hij hun zijn zegen en één voor één schoof hij hen een ring om de vinger
en zei: "Wie nu de echte ring draagt, weet niemand, maar dit is mijn
opdracht aan jullie alle drie: leef zo alsof je de drager van de echte ring
bent. Heb elkaar lief, wees verdraagzaam en barmhartig”.
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