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Nieuwsbrief 2017 - 06

BESTE MENSEN,
Het seizoen 2016-2017 is bijna ten einde maar … lest best! We nodigen u dan ook graag uit om op donderdagmiddag
8 juni deel te nemen aan de excursie naar de Heilig Hart Kerk in Overhoven waar we alles te horen krijgen over de
Kerken van de limburgse architect Jos Wielders.
De wandelingen gaan evenals vorig jaar in de zomer gewoon door dus geniet met ons van de beweging, de natuur, het
onthaasten en elkaars gezelschap. Ook kijken we in deze nieuwsbrief vast vooruit naar het nieuwe programma.
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther het initiatief nam de kerk te hervormen. Komend seizoen gaan we hier dan
ook op heel veel manieren mee aan de gang.
We zijn heel blij dat we daarvoor geld hebben gekregen van het PIN namens de KNR.

PIN - KNR
Namens de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ondersteunt de
commissie Projecten in Nederland (PIN) projecten die passen bij de
inspiratie van de religieuzen. Maar dat betekent niet dat er alleen
geld wordt gegeven aan 'gelovige' projecten. Veel van de projecten hebben zelfs niets met de kerk te maken. Het
betekent wel dat gezocht wordt naar projecten met een inspiratie die religieuzen herkennen.
Simpel gezegd: PIN betaalt mee aan projecten die religieuzen hadden kunnen aanpakken.

VROLIJKE STARTMIDDAG
Op zaterdagmiddag 16 september gaan we ons nieuwe seizoen feestelijk openen. De startmiddag begint heel vrolijk met
een theaterstuk van de verhalenverteller Kees Posthumus, over tijdgenoten van Luther. Verder gaan we dit seizoen
kijken naar wat de bijbel ons nog steeds te zeggen heeft, maar ook wat critici van nu daarover zeggen. Ook we wandelen
weer samen en bezoeken we kloosters en kerken. De filmmiddagen beginnen we met een gezellige broodmaaltijd.
Kortom, teveel om in deze nieuwsbrief allemaal te noemen. Kom vooral naar de startmiddag, want daar gaan we het
allemaal voor u uit de doeken doen! En breng vooral familie, vrienden en buren mee.
ALS U ZICH NU METEEN AANMELDT VOOR DE ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN KUNT U HET NIET MEER VERGETEN!
Uitgebreide informatie over ons en ons hele programma vindt u op onze website www.dedrieringen.org.
De volgende nieuwsbrief mag u begin augustus verwachten

Donderdagmiddag 8 juni
14:30 – 17:00 uur
H.Hart Kerk, Sittard – Overhoven

Vrijdagmiddag 9 juni
13:00 – 16:00 uur
Sint Martinuskerk

DE KERKEN VAN JOS WIELDERS
lezing

ITTEREN
Vrijdagmiddagwandeling

Vrijdagmiddag 14 juli
13:00 – 16:00 uur
Jacobus de Meerderekerk

Vrijdagmiddag 11 augustus
13:00 – 16:00 uur
Mauritiuskerk

BOCHOLTZ
Vrijdagmiddagwandeling

SCHIN OP GEUL
Vrijdagmiddagwandeling

Vrijdagmiddag 1 september
13:00 – ca. 16:00 uur
Brasserie de Boshut

Zaterdagmiddag 16 september
14:00 – 16:30 uur
Gemeenschapshuis Wijnandsrade

HERKENBOSCH
Vrijdagmiddagwandeling

FEESTELIJKE SEIZOENSOPENING
Vrolijke informatiemiddag

