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Nieuwsbrief 2017 - 05

BESTE MENSEN,
Hier vindt u alweer de l nieuwsbrief van de maand mei. Tot zover is het een mooi en goed bezocht seizoen geweest
en we hopen u ook bij de laatste acht activiteiten, die u hieronder vindt en die allemaal zeer de moeite waard zijn,
in grote getale tegen te komen. Welkom!

LUTHER,
In het jaar 2017 wordt overal 500 jaar Reformatie herdacht. Ook
gaat
daar komend seizoen aandacht aan besteden. Dank zij een Solidariteitsbijdrage van de
gezamenlijke religieuzen in Nederland via de KNR kunnen we daar iets moois van
maken. Zo komt bij onze Seizoensopening, op zaterdagmiddag 16 september, de
Theatermaker en Verhalenverteller Kees Posthumus, met zijn bijzondere voorstelling
“Kom naar voren”. Hij vertelt de ‘oude verhalen vroom en vrolijk in kroegen en
kerken’. Daar zijn we heel blij mee. Noteert u dus vooral de datum vast!

KELTEN
Uw speciale attentie vragen
we voor de nieuwe datum
voor presentatie over de
KELTEN op dinsdagavond 23
mei in de Parochiezaal bij de
kerk in Nieuwenhagerheide.

KOMENDE MAANDEN trekken we er op uit. Naar TAIZÉ, KORNELIMÜNSTER en naar Museumpark ORIENTALIS. Maar
we hebben ook nog twee interessante lezingen op het programma staan. Op 23 mei de presentatie over de KELTEN, die
we in februari moesten annuleren, maar waarvoor we gelukkig een vervangende datum en locatie hebben kunnen
vinden, en de lezing over de architect JOS WIELDERS die onze provincie met heel wat kerken heeft verrijkt. En natuurlijk
zijn er onze vrijdagmiddagwandelingen naar HEPPENEERT, ITTEREN en BOCHOLTZ.
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 met alvast wat informatie over het nieuwe seizoen volgt begin juni.

Vrijdag 04 mei tot en met woensdag
10 mei
Cortevaix – Zuid Bourgogne

Donderdag 11 mei
13:45 – 17:15 uur
Bergkirche St. Stephanus

REIS NAAR TAIZÉ

BEZOEK KORNELMÜNSTER
excursie

Vrijdagmiddag 12 mei
13:00 – 16:00 uur
Sint Gertrudiskerk

Dinsdagavond 23 mei
19:30 – 21:30
Parochiezaal Nieuwenhagerheide

HEPPENEERT – MAASEIK
Vrijdagmiddagwandeling

DE KELTEN
audio-visuele presentatie

Woensdag 31 mei
09:00 – ca 19:15 uur
Heilig Land Stichting bij Nijmegen

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

BEZOEK MUSEUMPARK
ORIENTALIS

DE KERKEN VAN JOS WIELDERS
lezing

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

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

ITTEREN
Vrijdagmiddagwandeling

BOCHOLTZ
Vrijdagmiddagwandeling

