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Nieuwsbrief 2022 – 05
BESTE MENSEN
We naderen het eind van een bizar activiteitenseizoen in een niet minder bizarre vastentijd. De oorlog in Oekraïene drukt
ons nog eens, tot bloedens toe hard, met onze neus op het feit dat er wereldwijd nog zeer veel oorlog en geweld is en dat
wij ons daar niet van kunnen afkeren. Dat ieder, naar zijn eigen vermogen en op zijn eigen manier, die dingen moge doen
om het leed te verzachten en daarbij de wereld beter te maken!

ONTMOETEN
Deel uit zoveel als je maar kan
daar komt geluk en zegen van,
ook brood en vis was er niet veel
toch kreeg ieder ruim zijn deel.

Terwijl we elkaar dit voorjaar nog menig
maal kunnen ontmoeten bij activiteiten
zoals een excursie, wandeling, filmlunch
of workshop, werkt de Programmaraad van
De drie ringen hard aan de invulling van het
Programmaseizoen 2022-2023.
Op onze website kunt u steeds zien hoever
we daar al mee zijn en voor activiteiten van
komend seizoen die al op de website staan
kunt u zich reeds aanmelden!

Blijf geven aan de vreemdeling,
een land in nood, een vluchteling.
Deel uit zoveel als je maar kan
daar word je nooit veel minder van.
Cobie Verheij – de Peuter

MALEN
Indien we in de winterperiode onverhoopt toch weer gebonden zouden zijn aan een maximaal aantal deelnemers dan
geldt: wie het eerst komt het eerst maalt. Tegen het eind van de zomer, als alle activiteiten zijn ingevuld, zullen we een
totaaloverzicht uitbrengen, dat ook op de website vinden zal zijn.

VOOR DE KOMENDE WEKEN HEBBEN WE ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN OP HET PROGRAMMA STAAN
Als u zich nu meteen aanmeldt kunt u het niet meer vergeten!
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

Donderdagmiddag 21 april
12:45 – ca 16:00 uur
Sint Jansheem Eygelshoven

Vrijdagmiddag 29 april
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Maastricht
13:30 – 17:00 uur

SAMEN ETEN & SAMEN KIJKEN
‘THE LADY IN THE VAN’

MARIAWANDELING
Stadswandeling met Gids

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

Woensdagmiddag 25 mei
13:30 – 16:00 uur
Parochiezaal HH Kerk Nieuwenhagen

SAMEN ETEN & SAMEN KIJKEN
‘I AM SAM’

WORKSHOP ZENTANGLE
Meditatief tekenen

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.

