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Nieuwsbrief 2020 – 14

BESTE MENSEN,
Het is dit weekend al weer eerste Advent. Deze Corona-crisis lijkt enerzijds
eindeloos te duren, en aan de andere kant is het of Pasen nog maar net achter
ons ligt.
We hebben elkaar dit jaar maar heel weinig kunnen zien, maar de keren dat
onze activiteiten wél konden doorgaan koesteren we als heel waardevol!
We hebben er goede hoop op dat we de ADVENTSMIDDAG op 17 december
nog aan dat rijtje kunnen toevoegen, u kunt zich daar dus voor aanmelden!

DE DRIE RINGEN EN
DE OLYMPISCHE SPELEN
Na rijp beraad heeft Het bestuur van De drie ringen
besloten, om een tweetal aansprekende activiteiten
in januari te verschuiven.
Het gaat om DE DRIE RINGENLEZING die gepland stond op 9 januari 2021 en om de lezing van WIM HEIJMANS
op 18 januari 2021. De besmettingscijfers lopen veel langzamer terug dan iedereen had gehoopt, dus de kans
dat we met meer dan 30 bezoekers bij elkaar kunnen komen is eigenlijk nihil. Omdat zowel Burgemeester Petra
Dassen als Wim Heijmans, in Theater Kerkrade, een groter publiek verdienen gaan we met hen op zoek naar een
nieuwe datum. Voor DE DRIE RINGENLEZING, die we ook altijd combineren met een Nieuwjaarsbijeenkomst,
zullen we ons aansluiten bij de Olympische spelen en deze een jaar opschuiven.
Voor de Lezing van WIM HEIJMANS zoeken we samen met hem naar een datum in het najaar.
WE GAAN ER VOORALSNOG VAN UIT DAT WE DE OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2021 GEWOON VOLGENS
PLANNING KUNNEN LATEN DOORGAAN. U KUNT ZICH AANMELDEN OP DE WEBSITE.
Als De drie ringen - gemeenschap willen we er voor elkaar zijn.
Voor vragen of een praatje mag u ons altijd bellen: Tel: 06 36446567

WEBSITE
Graag attenderen we u nog even nadrukkelijk op onze website. Even als tijdens de eerste lockdown in het
voorjaar, plaatsen we daar ook nu mooie items. Filmpjes, spreuken gedachten en gedichten.
Bovendien blikken we steeds even terug naar activiteiten die we in de afgelopen twee jaar met elkaar hebben
beleefd, toen nog niemand ooit van Covid-19 had gehoord. Elke woensdag en zondag wordt er iets nieuws
toegevoegd. Mocht u zelf een idee of een bijdrage voor de website hebben, meldt u zich vooral!
Laten we elkaar, op gepaste afstand, vast houden. We heten u HIER welkom op onze website.
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

