Postadres: Elisa-Gracht 766465CZ Kerkrade
Tel.: 06 36446567
E-mail: secretariaat@dedrieringen.org
Website: www.dedrieringen.org
K.v.K.nr.: 41071541
Rekening NL15 INGB 0000515790
t.n.v. Stichting De drie ringen

Nieuwsbrief 2022 – 04
BESTE MENSEN,
Vasteloavend ligt intussen al weer achter ons en het voorjaar dient zich aan.
Dat zou, nu we de grootste corona-perikelen achter ons hebben gelaten een blije en verwachtingsvolle periode
moeten zijn. Helaas geldt dat niet voor alle Europeanen, nu
de inwoners van Oekraïne, tussen de krokussen en de
nestelende vogels, worden geconfronteerd met oorlog.
Voor hen is dit een onvoorstelbaar gruwelijke periode.
Onze gedachten en gebeden gaan in deze Lijdenstijd in het
bijzonder naar hen uit.
GASTENBOEK

VRIEND WORDEN

Op onze website hebben we een gastenboek
toegevoegd waar u uw opmerkingen over de website
of over het programma kunt achterlaten en zo delen
met de andere websitebezoekers. We zijn benieuwd!

Draagt u De drie ringen een warm hart toe?
Dan kunt u ons steunen door VRIEND/DONATEUR
te worden. Als dank krijgt u een uitnodiging voor een
exclusieve Vriendenmiddag in oktober.

VOOR DE KOMENDE PERIODE HEBBEN WE ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN OP HET
PROGRAMMA STAAN
Als u zich nu meteen aanmeldt kunt u het niet meer vergeten!
Donderdagmiddag 17 maart
12:45 – ca 16:00 uur
Sint Jansheem Eygelshoven

Woensdagmiddag 23 maart
14:00 – 21:30
Pelgrimskerk Brunssum

SAMEN ETEN & SAMEN KIJKEN
‘DOLOR Y GLORIA’

UITWISSELING ROND
SPIRITUALITEIT

Vrijdagmiddag 25 maart
13:30 – ca 16:00 uur
Naherholungsgebiet – Üb.Palenberg

Dinsdagavond 29 maart
Andreaskerk Heerlerbaan
19:30 – 21:30

WANDELEN LANGS DE WORM
NAAR DE OOSTERBUREN

VAN ESJELLEGOONSDIG TOT
PAOSJE - dialectlezing

Woensdagmiddag 6 april
14:00 – ca 16:00 uur
St Theresiakerk Ransdaal

Maandagmiddag 11 april
14:00 – 16:00 uur
Slot Schaesberg

HET LICHT VAN JAN DIBBETS
EXCURSIE RANSDAAL & WIJLRE

GESCHIEDENIS IN UITVOERING
EXCURSIE

Meldt u zich tijdig aan want vol is vol, en omgekeerd
kunnen sommige activiteiten niet doorgaan bij
onvoldoende aanmeldingen. Dus …. meteen even doen!

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

