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Nieuwsbrief 2020 – 03

BESTE MENSEN,
Na een winter van ongeveer 10 minuten zit het voorjaar nu zichtbaar en hoorbaar in de lucht. Een goede
reden om de wandelingen weer te gaan opstarten, en dat doen we dan ook: vrijdagmiddag 27 maart gaan we
op zoek naar ‘Wilde Narcissen langs Mijnen en Groeven’. Verder hebben we in maart, naast weer een mooie
lunchfilm, een paar prachtige lezingen in petto met een heel gevarieerd scala aan onderwerpen.
Een bijzondere vrouw uit de bijbel rondom Internationale vrouwendag: Maria Magdalena. Na een film, vorig
jaar, over een visie op haar leven, nu een lezing vanuit het gezichtspunt van een theologe. Een gelauwerde
dialectschrijver, Wim Heijmans, komt rondom de boeken-week met ons ‘D’r jank van de tsiet’ bespreken.
We maken een virtuele reis naar de Notre Dame van Chartres en pastoor Heemels zet in Eygelshoven het boek
Psalmen in het licht tijdens zijn lezing ‘Honderdvijftig Liederen’..
HIERONDER ALLE ACTIVITEITEN VAN MAART OP EEN RIJTJE
Als u zich nu meteen aanmeldt kunt u het niet meer vergeten!
Donderdagavond 12 maart
19:30 – 21:30 uur
Pelgrimskerk Brunssum

Maandagavond 16 maart
19:30 – 21:30
Sjevemethoes Kerkrade

MARIA MAGDALENA
DOOR DE EEUWEN HEEN

D’R JANK VAN DE TSIET

Donderdagmiddag 19 maart
12:45 – ca 16:00 uur
Sint Jansheem Eygelshoven

Woensdagavond 25 maart
19:30 – 21:30
Kloosterkerk, Valkenburg a/d Geul

SAMEN ETEN & SAMEN KIJKEN
‘WOMAN IN GOLD’

EEN AVOND OP REIS NAAR DE
NOTRE DAME VAN CHARTRES

Vrijdagmiddag 27 maart
13:30 – 16:00 uur
Casinoweiher Lütticherstrasse Kelmis

Dinsdagavond 31 maart
19:30 – 21:30 uur
Sint Jansheem Eygelshoven

WILDE NARCISSEN LANGS
MIJNEN EN GROEVEN

HONDERDVIJFIG LIEDEREN

LEZING WIM HEIJMANS

HET BOEK PSALMEN

Meldt u zich tijdig aan want vol is vol, en omgekeerd kunnen sommige activiteiten
niet doorgaan bij onvoldoende aanmeldingen, dus meteen even doen!
Vervoersproblemen? Als u laat weten dat u een lift nodig hebt, kunnen we meestal wel iets regelen.
Onze partner: Stichting Vrienden van De drie ringen is
blij dat in de eerste twee maanden van 2020 al veel
Vrienden een donatie hebben overgemaakt.
Deze donaties zijn niet alleen onontbeerlijk voor het
behouden van de kwaliteit van onze activiteiten,
maar zelfs voor het voortbestaan van De drie ringen!

WILT U ONS OOK STEUNEN?
WORDT DAN
VRIEND
VAN DE DRIE RINGEN

Uitgebreide informatie over ons en ons hele programma vindt u op onze website www.dedrieringen.org.

