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21-12-2014
Filmavond: Juno
Het thema van de filmavonden dit seizoen is overlevingskunst. Aan de hand van zes films kijken we in hoeveel
verschillende vormen deze voorkomt, overal ter wereld. Traditiegetrouw vertonen we van oktober tot en met maart iedere
derde vrijdagavond van de maand een film. De derde film is op vrijdag 19 december 2014: Juno (VS, 2007, regie: Jason
Reitman). Een zestienjarig meisje wordt ongewenst zwanger. Wat nu? De voorstelling is van 19.30 tot 22.00 uur in de
Pastoor van Arskerk. De toegang is ¬ 4,00 (inclusief koffie/thee).
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Thomasevangelie
In december 1945 werd in Nag Hammadi door Egyptische boeren een kruik gevonden met daarin een aantal op papyrus
geschreven ge- schriften uit de tweede eeuw. Een daarvan was wat wel het vijfde evangelie wordt genoemd: het evangelie
van Thomas. In tegenstelling tot de vier bekende evangeliën uit het Nieuwe Testament is Thomas geen verhaal over het
leven van Jezus, maar een verzameling uitspraken. In deze bijeenkomst wordt iets verteld over het evangelie van Thomas
en zullen we er samen teksten uit lezen: soms naast teksten uit de Bijbelse evangeliën, waarin de eigen aard van dit
bijzondere evangelie naar voren komt. Daarbij raken we vast ook in gesprek over de betekenis van deze tekst voor het
christelijk geloof. De bijeenkomst wordt geleid door ds. Martijn Junte en vindt plaats op zondag 11 januari van 13.30
tot 15.30 uur in de Ontmoetingskerk. De toegang is vrij (vrijwillige bijdrage).
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Muziek, bron van bezieling
Op maandagen 12 januari, 26 januari en 9 februari 2015 bent u van 10.00 tot 12.00 uur welkom in de pastorie van de
Christus Koningkerk voor deze kring onder leiding van Wim Kirchner, Frans Alders en John Schreurs. Het wordt alweer de
derde cyclus van deze kring. Elke deelnemer heeft zijn voorkeur, kan een cd meenemen en aan de anderen vertellen waarom
de uitgekozen muziek zo inspirerend is. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat de deelnemers boeiend kunnen vertellen
over hun beleving bij een bepaald vocaal en/of instrumentaal muziekstuk. Tegelijk blijven we aandacht schenken aan de
geschiedenis van de muziek, de verschillende perioden en de ontwikkelingen in de muzieksoorten. Met name is er aandacht
voor de componist, die zijn bezieling omzet in zijn gevoel voor ritme, harmonie en kleur van klanken. De toegang is ¬
2,50 per keer.
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22-12-2014
Kringenwerk de apostel Paulus
De apostel Paulus Al vele jaren komen de rooms-katholieken en protestanten in Beek bij elkaar met als doel om meer
begrip te krijgen voor overeenkomsten en verschillen tussen onze geloofsgemeenschappen. Dit jaar willen we stilstaan bij
de apostel Paulus. Op donderdagen 15 januari, 12 februari, 12 maart en 16 april 2015 bent u van 20.00 tot 22.00 uur
welkom in de Kapelanie Beek. Op deze vier avonden willen we de volgende themas behandelen:1. Bekeringsverhalen en
verdere persoonlijke ontwikkeling bij Paulus2. Zendingsreizen en relatie Paulus-Petrus3. Hoofdpunten in de leer van
Paulus4. Mystieke elementen.
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kringenwerk, film Seraphine
Filmavond: SeraphineHet thema van de filmavonden dit seizoen is overlevingskunst. Aan de hand van zes films kijken we
in hoeveel verschillende vormen deze voorkomt, overal ter wereld. De vierde film in de reeks is op 16 januari 2015:
Seraphine (Frankrijk, 2010, regie: Martin Provost). Een simpele schoonmaakster overleeft door het maken van
kunstwerken. De voorstelling is van 19.30 tot 22.00 uur in de Pastoor van Arskerk. De toegang is ¬ 4,00 (inclusief
koffie/thee).
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test
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