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Nieuwsbrief 2020 – 12

BESTE MENSEN,
De laatste twee maanden van 2020 liggen voor ons. Het is een bijzondere tijd, die vraagt om bijzondere
voorzieningen. Wij staan als De drie ringen voor spiritualiteit en zingeving. Waardevolle ontmoetingen maken
daar zeker deel van uit en in de afgelopen maand is ons gebleken dat die ontmoeting, zij het op anderhalve
meter, goed doet. Wij gaan dus door zolang dat verantwoord kan en mag, onder de voorwaarden die de
regering stelt aan samenkomsten.
Dit jaar hebben we nog een vijftal activiteiten voor u geprogrammeerd.
Er zijn twee middagen in het thema Afscheid, namelijk een Informatie- en Uitwisselingsmiddag over ERFRECHT
die wordt verzorgd door notaris Ghislain van Kan en ruim een week later de film ‘STILL LIFE’ .
Ook attenderen we u heel graag op de zeer actuele lezing van Dr. Detlef Rohling onder de titel
‘VERANDERENDE TIJDEN, FILOSOFISCHE BROKSTUKKEN BIJ EEN PANDEMIE’. In december organiseren we
eenexcursie naar het NATUUR HISTORISCH MUSEUM in Maastricht en tenslotte onze, intussen traditionele
Adventsmiddag, waar we samen onze paarden even UITSPANNEN OP DE ROUTE NAAR BETHLEHEM.
Meldt u zich vooral tijdig aan, want als we het aantal deelnemers moeten beperken is de datum van
aanmelding bepalend voor deelname!
Als De drie ringen - gemeenschap willen we er voor elkaar zijn.
Voor vragen of een praatje mag u ons altijd bellen: Tel: 06 36446567
KIJKT U OP ONZE WEBSITE OOK VOORAL NOG EVEN NAAR
ONZE CORONA-MAATREGELEN ZODAT WE MET ELKAAR NIET
VOOR VERRASSINGEN KOMEN TE STAAN!

Wilt u ons steunen? Dat kan door
Vriend van De drie ringen te worden.
Meer informatie vindt u HIER

We mochten in oktober twee nieuwe Programmaraadsleden begroeten:
de heren Boudewijn Kuperus en Ruud Schuilenburg. Allebei van harte welkom!!
De op 3 november geprogrammeerde excursie naar
de Orthodoxe Parochie in Maastricht hebben we ivm
de huidige Cornasituatie naar het voorjaar verplaatst.
De overige activiteiten van 2020 vindt u in dit blok.

Dinsdagmiddag 10 november
14:00 – 16:00 uur
Pelgrimskerk Brunssum

INFORMATIE EN UITWISSELING
OVER ERFRECHT

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

Woensdagmiddag 25 november
14:00 – 16:00 uur
Hoogstraat 137a - Nieuwenhagen

‘STILL LIFE’
Passend in thema Afscheid

VERANDERENDE TIJDEN
Lezing dr. Detlef Rohling

Donderdagmiddag 10 december
14:00 – 16:00 uur
De Bosquetplein 7, Maastricht

Donderdagmiddag 17 december
14:00 – 16:30
Sint Jansheem Eygelshoven

RONDLEIDING
NATUUR HISTORISCH MUSEUM

ADVENTSMIDDAG
OP WEG NAAR BETHLEHEM

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

We zijn nu ook op FACEBOOK te vinden. Help ons
informatie over De drie ringen te verspreiden door uw
contacten op ons te attenderen!!

