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Nieuwsbrief 2022 – 10
Beste mensen,
De zonnebloemen zijn intussen helemaal uitgebloeid, de herfst is
begonnen en ons programma gaat nu echt van start.
We kijken er naar uit u weer te zien!
Het aanbod voor de maand oktober vindt u in het overzicht hieronder.
In het bijzonder bevelen wij de lezing op dinsdagavond 18 oktober bij u
aan, wanneer we pastor Huub Schumacher weer ontvangen, die we
kennen als een zeer boeiend en bevlogen spreker, met de titel:
JE HOUDT HET NIET VOOR MOGELIJK (Verbeeld je God of beeld je je God in? Dat maakt nogal wat uit!).
Ook vragen we uw speciale aandacht voor Donderdagmiddag 27 oktober, dan maken we een mooi bloemstuk
tijdens de workshop BLOEMBINDEN ROND ALLERZIELEN, en voor donderdagmiddag 3 november als de
herboriste Joke van de Steen ons vertelt over VOLKSGENEESKUNST, die de bakermat is van onze geneeskunde.
Behalve het Seizoen van De drie ringen, staat ook het seizoen van Corona en Griep weer voor de deur.
Wij zullen er onze uiterste best voor doen om besmettingen te vermijden en we gaan er vanzelfsprekend
van uit dat u dat ook doet en dat u bij klachten thuis blijft.
Hieronder vindt u een overzicht van onze activiteiten in de komende weken.
Als u zich nu meteen aanmeldt kunt u het niet meer vergeten!
Zaterdagmiddag 8 oktober
Clemensdomein, Groeneweg 2-4
Brunssum
14:00 – ca 16:30 uur
VRIENDEN/DONATEURSMIDDAG
Donderdagmiddag 20 oktober
Sint Jansheem, Sint Janstraat,
Eygelshoven
12:45 – ca 16:00 uur
LUNCHFILM – ‘THE FATHER’
Vrijdagmiddag 28 oktober
Start: Swentiboldstraat 21, Sittard
13:30 – ca 16:00 uur
VRIJDAGMIDDAGWANDELING DOOR
VESTINGSTAD SITTARD

Dinsdagavond 18 oktober
De Brug/Kerk aan het Tempsplein
Tempsplein 14, Heerlen
19:30 – 21:30 uur
JE HOUDT HET NIET VOOR MOGELIJK
Donderdagmiddag 27 oktober
Parochiezaal HH Kerk,
Hoogstraat 137a, Nieuwenhagen
13:30 – ca 16:30 uur
BLOEMBINDEN ROND ALLERZIELEN
Donderdagmiddag 3 november
Parochiezaal HH Kerk, Hoogstraat
137a, Nw.hagen 14:00 – 16:00 uur
VOLKSGENEESKUNST – DE BAKERMAT
VAN ONZE HUIDIGE GENEESKUNDE

U vindt HIER een VIDEOPRESENTATIE
met het totale overzicht van ons programma voor seizoen 2022/2023,
verder kunt u alles wat er te weten valt over
, onze organisatie en ons programma, inclusief
terugblikken op de afgelopen seizoenen, vinden op onze website: www.dedrieringen.org

