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Nieuwsbrief 2021 – 10

HET EERSTE LICHT IS VOOR ONZE OGEN
ALS VERDRIET ONZE WERELD VERKLEINT
OP DE EERSTE ZONDAG
IS HET EERSTE LICHT AANGESTOKEN
EEN TEKEN VAN HOOP
IN DONKERE TIJDEN
UIT: OP WEG NAAR KERSTMIS 2021
VAN MARINUS VAN DEN BERG

Beste mensen,
Een teken van hoop in donkere tijden kunnen we goed gebruiken op deze eerste zondag van de
tweede adventsperiode die we wegens de corona-pandemie in beperking zullen beleven.
Helaas moeten we u melden dat het bestuur van De drie ringen, naar aanleiding van de coronapersconferentie van afgelopen vrijdag, heeft besloten twee bijeenkomsten in december te
annuleren. Het gaat hierbij om het bezoek aan het NATUURHISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT
op 8 december en de ONTMOETING OP DE ROUTE NAAR BETHLEHEM op 16 december.
De wandeling SCHINVELDSE BOSSEN IN DE LATE
HERFST, die we naar 10 december hadden
verplaatst willen we wél laten doorgaan omdat
deze in de buitenlucht plaatsvindt en we de
afstand van 1,5 meter goed kunnen aanhouden.
U kunt zich hiervoor nog AANMELDEN.
Evenals de vorige periodes die we in beperking hebben doorgebracht, zullen we ook nu onze
website gebruiken om elkaar een HART ONDER DE RIEM te steken door elke zondag en
woensdag een gedicht, tekst, spreuk of mooi filmpje te plaatsen. Mocht u zelf daarvoor een
bijdrage hebben die u met ons allen wilt delen dan mag u ons mailen op
secretariaat@dedrieringen.org
Ook kunt u altijd bij ons terecht met een vraag of een praatje op telefoonummer 06 36446567.
BLIJF GEZOND EN TOT ZIENS IN BETERE TIJDEN
Alle informatie over ons en ons hele
programma vindt u op onze website
www.dedrieringen.org.

U kunt ons steunen door VRIEND te worden van
De drie ringen

