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05-01-2015

Kringenwerk: Sacrale dansgroep 1
Kringenwerk: Sacrale dansgroep 1
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

05-01-2015

kring �Hulp in de praktijk,zorg voor elkaar�
kring �Hulp in de praktijk,zorg voor elkaar� in de pastorie van Christus Koningkerk, Kluis 17  in Geleen

PGGBU/PGGBU, 05-01-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 215, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

05-01-2015

Kring �Muziek,bron van bezieling�
Kring �Muziek,bron van bezieling�

PGGBU/PGGBU, 05-01-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 217, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

05-01-2015

Kringenwerk Sacrale Dansgroep 2
Kringenwerk, Sacrale dansgroep 2, Past. v. Arskerk,

PGGBU/PGGBU, 05-01-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 218, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

05-01-2015

Kring �Gesprekken rond levensbeschouwing�
Gesprekken rond levensbeschouwing Op donderdagen 5 februari, 12 februari, 19 februari en 26 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 Cuypers.
We willen met een groep geïnteresseerde mensen in gesprek gaan over de toekomst van (onze) levensbeschouwing. Waar gaat
het uiteindelijk om in ons leven, wat vinden we zelf wezenlijke waarden en hoe geven we daar handen en voeten aan?
Hebben we daar een gemeenschap voor nodig? Wat maakt ons zo verschillend in ons denken, wat bindt ons? Moeten we bij
�af� beginnen of is er een fundament vanuit het verleden? Wat kan de functie zijn van symbolen, rituelen en kunst?
Iedereen die openstaat voor de mening van de ander en wil leren, is welkom om mee te praten. Let wel: aanmelding vooraf
is noodzakelijk � de groep telt maximaal twaalf personen. De toegang is ¬ 10,00 voor vier bijeenkomsten (inclusief
koffie/thee).

PGGBU/PGGBU, 05-01-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 221, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

18-01-2015

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 thema�s behandelen:1. Bekeringsverhalen en
verdere persoonlijke ontwikkeling bij Paulus2. Zendingsreizen en relatie Paulus-Petrus3. Hoofdpunten in de leer van
Paulus4. Mystieke elementen.

PGGBU/PGGBU, 18-01-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 248, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

18-01-2015

Kringenwerk: De apostel Paulus
Was eerst 12 maart, verzet naar 5 maart. 
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, 5 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 thema�s behandelen:1. Bekeringsverhalen en
verdere persoonlijke ontwikkeling bij Paulus2. Zendingsreizen en relatie Paulus-Petrus3. Hoofdpunten in de leer van
Paulus4. Mystieke elementen.

PGGBU/PGGBU, 18-01-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 249, Groep: 202;206;.

Pagina 7 van 86



[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

18-01-2015

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 thema�s behandelen:1. Bekeringsverhalen en
verdere persoonlijke ontwikkeling bij Paulus2. Zendingsreizen en relatie Paulus-Petrus3. Hoofdpunten in de leer van
Paulus4. Mystieke elementen.

PGGBU/PGGBU, 18-01-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 250, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

18-01-2015

Hulp in de Praktijk, zorg voor elkaar
Hulp in de praktijk, zorg voor elkaar De Stichting Hulp in de Praktijk Westelijke Mijnstreek wil vanuit de kerken de
zorg voor elkaar in de diaconia coördineren. Er zijn al vele vrijwilligers actief: zij brengen bijvoorbeeld mensen naar
een ziekenhuis, doen boodschappen en grijpen meestal in bij kortstondige hulp. Deze avond worden vrijwilligers en hun
coördinatoren ervan op de hoogte gebracht hoe de diaconale zorg op dit moment verloopt en hoe we de doorverwijzing op
basis van signalen en de zwaarte van de problematiek willen aanpakken. In een open gesprek kunnen we elkaar vertellen
wat we doen en op welke wijze. Het gesprek is bedoeld om elkaar te informeren en te ondersteunen.
Deze kring vindt plaats op donderdag 22 januari van 20.00 tot 22.00 uur in de pastorie van de Christus Koningkerk. De
toegang is ¬ 2,50.

PGGBU/PGGBU, 18-01-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 251, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

18-01-2015

Kringenwerk: Levensbeschouwing
Gesprekken rond levensbeschouwing Op donderdagen 5 februari, 12 februari, 19 februari en 26 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 Cuypers.
We willen met een groep geïnteresseerde mensen in gesprek gaan over de toekomst van (onze) levensbeschouwing. Waar gaat
het uiteindelijk om in ons leven, wat vinden we zelf wezenlijke waarden en hoe geven we daar handen en voeten aan?
Hebben we daar een gemeenschap voor nodig? Wat maakt ons zo verschillend in ons denken, wat bindt ons? Moeten we bij
�af� beginnen of is er een fundament vanuit het verleden? Wat kan de functie zijn van symbolen, rituelen en kunst?
Iedereen die openstaat voor de mening van de ander en wil leren, is welkom om mee te praten. Let wel: aanmelding vooraf
is noodzakelijk � de groep telt maximaal twaalf personen. De toegang is ¬ 10,00 voor vier bijeenkomsten (inclusief
koffie/thee).

PGGBU/PGGBU, 18-01-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 252, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

18-01-2015

Kringenwerk: Levensbeschouwing
Gesprekken rond levensbeschouwing Op donderdagen 5 februari, 12 februari, 19 februari en 26 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 Cuypers.
We willen met een groep geïnteresseerde mensen in gesprek gaan over de toekomst van (onze) levensbeschouwing. Waar gaat
het uiteindelijk om in ons leven, wat vinden we zelf wezenlijke waarden en hoe geven we daar handen en voeten aan?
Hebben we daar een gemeenschap voor nodig? Wat maakt ons zo verschillend in ons denken, wat bindt ons? Moeten we bij
�af� beginnen of is er een fundament vanuit het verleden? Wat kan de functie zijn van symbolen, rituelen en kunst?
Iedereen die openstaat voor de mening van de ander en wil leren, is welkom om mee te praten. Let wel: aanmelding vooraf
is noodzakelijk � de groep telt maximaal twaalf personen. De toegang is ¬ 10,00 voor vier bijeenkomsten (inclusief
koffie/thee).

PGGBU/PGGBU, 18-01-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 253, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

18-01-2015

Kringenwerk: Levensbeschouwing
Gesprekken rond levensbeschouwing Op donderdagen 5 februari, 12 februari, 19 februari en 26 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 Cuypers.
We willen met een groep geïnteresseerde mensen in gesprek gaan over de toekomst van (onze) levensbeschouwing. Waar gaat
het uiteindelijk om in ons leven, wat vinden we zelf wezenlijke waarden en hoe geven we daar handen en voeten aan?
Hebben we daar een gemeenschap voor nodig? Wat maakt ons zo verschillend in ons denken, wat bindt ons? Moeten we bij
�af� beginnen of is er een fundament vanuit het verleden? Wat kan de functie zijn van symbolen, rituelen en kunst?
Iedereen die openstaat voor de mening van de ander en wil leren, is welkom om mee te praten. Let wel: aanmelding vooraf
is noodzakelijk � de groep telt maximaal twaalf personen. De toegang is ¬ 10,00 voor vier bijeenkomsten (inclusief
koffie/thee).

PGGBU/PGGBU, 18-01-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 254, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-02-2015

Filmavond: Marina
Filmavond: MarinaHet 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 vijfde film is op 20 februari 2015: �Marina� (België, 2014, regie:
Stijn Coninx). Een Italiaans mijnwerkersgezin werkt en leeft in Maasmechelen. Een van de gezinsleden is Rocco Granata,
die later beroemd zou worden als zanger van de wereldhit Marina. De voorstelling is van 19.30 tot 22.00 uur in de
Pastoor van Arskerk, de toegang is ¬ 4,00 (inclusief koffie/thee).

PGGBU/PGGBU, 02-02-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 266, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-02-2015

Sacrale dansgroep 2

PGGBU/PGGBU, 02-02-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 276, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-02-2015

kring �de apostel Paulus�

PGGBU/PGGBU, 02-02-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 282, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-02-2015

Sacrale dansgroep 2

PGGBU/PGGBU, 02-02-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 287, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-02-2015

Kring Gesprekken rond levensbeschouwing

PGGBU/PGGBU, 02-02-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 291, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

16-02-2015

kringenwerk: Sacrale dansgroep 2

PGGBU/PGGBU, 16-02-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 314, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

16-02-2015

Kringenwerk: Sacrale Dansgroep 1

PGGBU/PGGBU, 16-02-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 316, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

16-02-2015

Kringenwerk: Film "Kauwboy"

PGGBU/PGGBU, 16-02-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 318, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

08-03-2015

Sacrale Dansgroep 2 / Kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 08-03-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 352, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

08-03-2015

Sacrale Dansgroep 2 / Kringenwerk
Gezellig samenzijn in de herberg, op Emmaplein 50 in Geleen.

PGGBU/PGGBU, 08-03-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 353, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

08-03-2015

Just Fancy, over spelen en doen (Kringenwerk)

Just fancy! Over spel, spelen en doen alsof 

Mensen en dieren spelen, vaak zonder dat er spelregels voor zijn vastgelegd of afge- sproken. Het spel heeft altijd
iets aardigs in zich en gaat om je inleven in iets dat er niet is of nog niet is: een droom. Het is fijn om te doen en
er zit ook altijd een element van ernst aan. Niemand kan, als het erop aankomt, zonder spel in zijn of haar leven. Stel
je voor: just fancy! Deze lezing wordt verzorgd door dr. Heine Siebrand en vindt plaats op zondag 29 maart 2015 van
14.30 tot 16.30 uur in de Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9 te Sittard. De toegang is ¬ 7,50.

PGGBU/PGGBU, 08-03-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 357, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

08-03-2015

Interkerkelijk Taize-viering

PGGBU/PGGBU, 08-03-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 358, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

08-03-2015

Kringenwerk: Vermoedens v/h goddelijke in poezie

Vermoedens van het goddelijke in de poëzie 

Over stilte, zwijgen en vermoedens van het goddelijke gaat het in deze lezing. Johan Goud, hoogleraar en predikant te
Utrecht, zal hierover spreken aan de hand van een aantal gedichten. In wat dichters schrijven, klinkt dikwijls het
ongezegde en woordeloze door � zoals het witte papier de ondergrond is van het schrift. Deze kring vindt plaats op
zondag 12 april 2015 van 13.30 tot 15.30 uur in de Ontmoetingskerk. De toegang is ¬ 7,50.

PGGBU/PGGBU, 08-03-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 362, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

08-03-2015

Kringenwerk: God 3.0, God in de 21e eeuw

God 3.0 � hoe ziet God eruit in de 21ste eeuw? 

Op maandag 13 april 2015 bent u van 20.00 tot 22.00 uur welkom in de Ontmoetingskerk voor deze gratis kring onder
leiding van ds. Pier Prins. God is in de loop der eeuwen veranderd. Waar God 1.0 het traditionele godsbeeld van voor
1800 vertegenwoordigt en God 2.0 is aangepast aan de modernisering, is God 3.0 het gidsbegrip geworden voor de 21ste
eeuw. Het nieuwe boekje �God 3.0� van André Droogers is de leidraad van deze avond. Het zou fijn zijn als de deelnemers
aan deze kring het boekje vooraf hebben gelezen.

PGGBU/PGGBU, 08-03-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 363, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

08-03-2015

Kringenwerk: De Apostel Paulus

PGGBU/PGGBU, 08-03-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 364, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-04-2015

kringenwerk, Sacrale dansgroep 2

PGGBU/PGGBU, 12-04-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1019, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-04-2015

kringenwerk, Sacrale dansgroep 2

PGGBU/PGGBU, 12-04-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1020, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-04-2015

kringenwerk, �Autisme, gewoon bijzonder�

Autisme: gewoon bijzonder, bijzonder gewoon 

Autisme kent vele gezichten en er is een groot scala aan beperkingen en verschijningsvormen, van hoogbegaafdheid tot
een verstandelijke be- perking. Aan de hand van beeldmateriaal en een lezing wordt uitgelegd wat de kenmerken kunnen
zijn van iemand met autisme en hoe daarmee kan worden omgegaan, maar ook de positieve kanten worden benadrukt: de
veelzijdigheid van mensen met autisme, hun veelkleurigheid en talenten. Inleider Marion Bakker heeft vijf jaar een
vriendschapsrelatie gehad met iemand met het syndroom van Asperger en is momenteel werkzaam bij het Autisme Informatie
Centrum (AIC) in Roermond. 

Deze kring vindt plaats op dinsdag 21 april van 20.00 tot 22.00 uur in de Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, Sittard.
De toegang is vrij.

PGGBU/PGGBU, 12-04-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1022, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-04-2015

kringenwerk, �de apostel Paulus�
kringenwerk, �de apostel Paulus�

PGGBU/PGGBU, 12-04-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1034, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-04-2015

Film van Kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 12-04-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1035, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

24-08-2015

Startmiddag Kringenwerk

startmiddag kringenwerk m.m.v. Cantare, Past. v. Arskerk.

PGGBU/PGGBU, 24-08-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1258, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

24-08-2015

kringenwerk, Sacrale dansgroep 1
Kringenwerk, Sacrale dansgroep 1

PGGBU/PGGBU, 24-08-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1259, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

24-08-2015

kringenwerk, Sacrale dansgroep 2
Kringenwerk, Sacrale dansgroep 2

PGGBU/PGGBU, 24-08-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1260, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

24-08-2015

kringenwerk, Sacrale dansgroep 2

Kringenwerk, Sacrale dansgroep 2

PGGBU/PGGBU, 24-08-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1261, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

24-08-2015

Seniorenkring

kringenwerk, seniorenkring, koetshuis Beek.

PGGBU/PGGBU, 24-08-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1265, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

24-08-2015

kringenwerk, Hendrik Werkman en De Ploeg
kringenwerk, Hendrik Werkman en De Ploeg

PGGBU/PGGBU, 24-08-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1266, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

24-08-2015

Stiltewandeling

kringenwerk stiltewandeling, v.a. rest. Schrieversheide, 
Brunsummerheide.

PGGBU/PGGBU, 24-08-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1272, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-09-2015

Kringenwerk begint weer!

Het nieuwe programma is weer uit! 

U kunt deze winter weer aan talloze activiteiten deelnemen. Onze startmiddag is op zondag  13 september in de Van
Arskerk, maar voor die tijd zijn er al wat activiteiten. Op woensdag 19 augustus begint de Bijbelkring Stein om 20.00
uur en op vrijdag 4 september is er in Sittard een minisymposium over Albert Schweitzer om 20.00 uur in de
Rooms-katholieke kerk Vrangendael. En op 20 september is er een concert in het Salviuskerkje in Limbricht. Op maandag 14
september begint de eerste groep van Sacrale Dans om 19.30 in de Van Arskerk. De middaggroep begint op maandag 21
september om 14.00 uur. Op dinsdag 15 september begint de seniorenkring in Beek om 14.30 uur.

Zondag 13 september: Startmiddag  

U gaat deze middag genieten van de prachtige zang van Cantare, een koor met een ideale bezetting om vanuit het hart
muzikaal te bezingen wat in de diepte van samenzang mogelijk is. Tussen de optredens van Cantare door wordt u wegwijs
gemaakt in het nieuwe programma en kunt u zich aanmelden. De aanmeldingen gaan iets anders dan u gewend was. U moet zich
aanmelden bij de contactpersoon van de kring. Voor de startmiddag is dat niet nodig. 

Uiteraard wordt er voor koffie/thee gezorgd en iets lekkers erbij. We zien u graag op zondag 13 september 14.30 uur in
de Van Arskerk.

PGGBU/PGGBU, 02-09-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1291, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-09-2015

minisymposium over Albert Schweitzer
Kringenwerk
vrijdag 4 september is er in Sittard een minisymposium over Albert Schweitzer om 20.00 uur in de Rooms-katholieke kerk
Vrangendael.

PGGBU/PGGBU, 02-09-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1292, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-09-2015

Concert Salviuskerk
Kringenwerk
En op 20 september is er een concert in het Salviuskerkje in Limbricht. 

PGGBU/PGGBU, 02-09-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-09-2015

Sacrale dans I
Op maandag 14 september begint de eerste groep van Sacrale Dans om 19.30 in de Van Arskerk. 

PGGBU/PGGBU, 02-09-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-09-2015

Middaggroep Kringenwerk
Kringenwerk
De middaggroep begint op maandag 21 september om 14.00 uur. 

PGGBU/PGGBU, 02-09-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-09-2015

Seniorenkring
Op dinsdag 15 september begint de seniorenkring in Beek om 14.30 uur.

PGGBU/PGGBU, 02-09-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-09-2015

Hendrik Nicolaas Werkman en De Ploeg

Kunst en cultuur � Hendrik Nicolaas Werkman en De Ploeg 

Op 10 april 1945 werd Hendrik Nicolaas Werkman even buiten Groningen gefusilleerd, slechts enkele dagen vóór de
Bevrijding van Noord-Nederland. Werkman was boekdrukker, schrijver en schilder, maar viel vooral op door zijn
eigenzinnige druktechnieken. Hij werd lid van de Groninger kunstkring De Ploeg, was daar een van de opmerkelijkste
kunstenaars, die zich bovendien door middel van zijn kunst verzette tegen de Duitse overheersing. 

Samen met u wil Anton de Joode proberen dichter bij mens en kunstenaar Hendrik Werkman te komen, zowel door middel van
woord als van beeld. Zijn betekenis voor de kunst is niet gering geweest en omdat zijn dood dit jaar precies zeventig
jaar achter ons ligt, is dit een goed moment. Natuurlijk zal ook worden stilgestaan bij kunstkring De Ploeg en het
expressionisme, de kunstrichting die zich in Werkmans tijd in haar nadagen bevond, maar daarom niet minder levend was.
Een tentoonstelling over de persoon Hendrik Werkman en zijn werk nog te zien t/m 1 november in het Groninger Museum.
///
Deze kring o.l.v. Anton de Joode is op woensdag 16 september van 19.45 tot 21.45 uur in de Ontmoetingskerk. De toegang
is ¬ 3,50. Aanmelden: nelleke.dekruik@xs4all.nl  of telefonisch 043 367 17 30
\\\ 

PGGBU/PGGBU, 02-09-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

15-09-2015

LEZING:    Op weg naar een positieve voetafdruk
LEZING:    Op weg naar een positieve voetafdruk.

Datum:                    maandagavond 12 oktober 2015.
Tijd:                         19.30 � 21.30 uur                                     
Plaats:                     Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, Geleen
Inleiding:                  Bas Gehlen
Contactpersoon:      Nelleke de Kruik 043-3671730
Kosten:                    ¬ 5,= + de kosten van uw kopje koffie of thee       
Aanmelding:     liefst vóór 1 oktober 2015. 

Klimaatverandering. Schaarste aan grondstoffen. Participatiemaatschappij.
Al in 1972 schreef de Club van Rome over 'Grenzen aan de groei'.
Wat is hierop ons antwoord? Minder verbruiken, minder vervuilen, minder&?
Deze problematiek zal besproken worden door Bas Gehlen, sinds 2012 directeur van van Houten- papierfabriek te Swalmen. 
Deze lezing wordt georganiseerd samen met het Kringenwerk Geleen.

[aangeboden door 'De drie ringen', Centrum voor spiritualiteit en zingeving. Voor hun website: www.dedrieringen.org]

PGGBU/PGGBU, 15-09-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1311, Groep: 202;206;.

Pagina 47 van 86



[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

16-09-2015

kringenwerk, Sacrale dansgroep 2
kringenwerk, Sacrale dansgroep 2

PGGBU/PGGBU, 16-09-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

16-09-2015

kringenwerk, Sacrale dansgroep 2
kringenwerk, Sacrale dansgroep 2

PGGBU/PGGBU, 16-09-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1331, Groep: 202;206;.

Pagina 49 van 86



[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

16-09-2015

Kringenwerk, beginnerscursus Hebreeuws
Kringenwerk, beginnerscursus Hebreeuws

PGGBU/PGGBU, 16-09-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

16-09-2015

Kringenwerk, bijbelleesgroep

Kringenwerk, bijbelleesgroep, 
Op de Windhaspel 1, Beek.

PGGBU/PGGBU, 16-09-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

16-09-2015

kringenwerk, film Nachttrein naar Lissabon

Kringenwerk, film 'Nachttrein naar Lissabon', Past. v. Arskerk.

PGGBU/PGGBU, 16-09-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

09-10-2015

kringenwerk, Sacrale dansgroep 1

PGGBU/PGGBU, 09-10-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

09-10-2015

kringenwerk, Sacrale dansgroep 2

PGGBU/PGGBU, 09-10-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

09-10-2015

Kring Geloof en wetenschap

PGGBU/PGGBU, 09-10-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

09-10-2015

Cursus Hebreeuws
Kringenwerk, beginnerscursus Hebreeuws

PGGBU/PGGBU, 09-10-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

09-10-2015

Cursus Hebreeuws
Kringenwerk, beginnerscursus Hebreeuws

PGGBU/PGGBU, 09-10-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

09-10-2015

Kring "Wat doe ik hier in Godsnaam?"

PGGBU/PGGBU, 09-10-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

09-10-2015

Kring Antieke godinnen en eigentijdse vrouwen

PGGBU/PGGBU, 09-10-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

09-10-2015

Kring Textiele kunst

PGGBU/PGGBU, 09-10-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

09-10-2015

Vergadering kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 09-10-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

09-10-2015

Interkerkelijke Taizé-viering

PGGBU/PGGBU, 09-10-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

15-10-2015

Samen op zoek naar geluk.

Donderdag 12 november van 19.30 uur tot 21.30 uur. Interreligieuze bijeenkomst in de Ontmoetingskerk: Samen op zoek
naar geluk.  

Geluk is dit jaar het thema van de dag van de dialoog en ook wij willen er als Interreligieus Platform bij aansluiten.
Voorafgaand aan de dialoogtafels houden wij een moment van bezinning en gebed in de Ontmoetingskerk. Om 19.30 uur
beginnen wij met een bezinning uit de verschillende religies die bij ons platform zijn aangesloten. Wij nodigen u van
harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Om 20.15 is er tijd voor een kopje koffie en daarna beginnen om 20.30  uur de
dialoog tafels. 

De toegang is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de verschillende religies, maar ook graag met
anderen in dialoog wilt gaan. Onze ervaring is dat het zeer boeiende avonden zijn. 

PGGBU/PGGBU, 15-10-2015

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1391, Groep: 202;206;.

Pagina 63 van 86



[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

01-11-2015

Concert Folia Duo

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

01-11-2015

Harold K.
Harold K, podiumkerkje Grevenbicht, entree ¬ 12.50/ vrienden vrij.

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

01-11-2015

Sacrale dansgroep 2

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

01-11-2015

Sacrale dansgroep 2

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

01-11-2015

Beginnerscursus Hebreeuws
Kringenwerk activiteit

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

01-11-2015

Beginnerscursus Hebreeuws
Kringenwerk activiteit

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

01-11-2015

Sacrale Dansgroep 1
Kringenwerk activiteit

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

01-11-2015

Kring Geloof en Wetenschap

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

01-11-2015

Velazquez en Picasso
Kringenwerk activiteit:

Velàzquez en Picasso
Spanje heeft een bijzonder rijk verleden en de schilderkunst vormt daarvan een van de kroonjuwelen. Verscheidene
kunstenaars horen tot de wereldtop en van hen zullen we er twee onder de loep nemen: Velázquez en Picasso. Beide hebben
ons veel te vertellen over zichzelf, hun tijd en hun werk. Bij ons roept dat alles vragen op die ons aan het denken
zetten en dat kan ons verrijken, wanneer we er tenminste oog voor hebben.Via een PowerPoint presentatie proberen we
achter  hun ideeënwereld te komen en dat valt niet altijd mee. 
///Deze kring wordt verzorgd door Isi van de Wall, en wordt gehouden in de Ontmoetingskerk op 17 november (14.30-16.30
u), kosten ¬ 2,50\\\

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

01-11-2015

Beginnerscursus Hebreeuws

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

01-11-2015

Bijbelkring Stein-Berg-Urmond

Bijbelkring Stein-Berg-Urmond, De Halstraat 36, Stein.

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

01-11-2015

kringenwerk: Confucius

Confucius 
De bezoeker van China komt in aanraking met een volk dat een geheel andere levensstijl heeft. Hij heeft geleerd zijn
plaats te weten in de opbouw van de maatschappij en zijn verantwoordelijkheden te nemen. Confuciaanse geschiedschrijving
heeft deze stijl grotendeels bepaald. Het westen heeft nauwelijks invloed op de Chinese levensbeschouwing gehad; China
staat buiten de westerse filosofie en het theologisch denken. In een vogelvlucht proberen wij te begrijpen hoe rijk deze
levensstijl is. Ieder die China ooit bezocht heeft, kan hierbij zijn indruk bespreken. Chinese wijsheden lezen we overal
in literatuur, in advertenties etc. U bent van harte welkom. 
///Deze kring wordt verzorgd door John Schreurs, en wordt gehouden in de Ontmoetingskerk op 19 november (20.00-22.00
u), kosten ¬ 5,00. \\\ 

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

01-11-2015

Film: Still Life
Kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

01-11-2015

Kringenwerk: Wat doe ik hier in Godsnaam?

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

06-11-2015

Het jaar van de Mijnen.

Het jaar van de Mijnen. 

Bij gelegenheid van het Jaar van de Mijnen besteedt het Kringenwerk speciaal aandacht aan het feit dat 50 jaar geleden
tot mijnsluiting van de mijnen in Limburg werd besloten. Het mijnverleden is een cultureel erfgoed met veel bijzondere
kanten. Giel Theunissen van het mijnmuseum in Heerlen haalt aan de hand van twee oude films herinneringen op met details
die u misschien verrassen. Zijn collega Bernd Quadackers heeft een koffer bij zich met gereedschap -en aan ieder stuk
zit een verhaal vast- dat kun je alleen maar navertellen, als je er echt mee gewerkt hebt. In de lezing klinkt de echo
van het mijnverleden door in de verhalen over het ondergrondse werk, de koempel-vrienden, de snelle liften, de penningen
en&. de silicose. Het is het verhaal van onze geschiedenis, van Heerlen, Brunssum,  Hoensbroek, Kerkrade en Geleen.

Datum, tijd en plaats: donderdag 3 december, de dag voor Sint Barbara, van  14.30-16.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Opgeven (het is belangrijk te weten hoeveel mensen komen) aan  wpmcuypers@hetnet.nl  of via telefoon 046-443 17 09

PGGBU/PGGBU, 06-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

19-11-2015

Beginnerscursus Hebreeuws
Kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 19-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

19-11-2015

Beginnerscursus Hebreeuws
Kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 19-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

19-11-2015

Interkerkelijke Taizé-viering
Kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 19-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

19-11-2015

kringenwerk, Sacrale dansgroep 2

PGGBU/PGGBU, 19-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

19-11-2015

Kringenwerk, Geloof en wetenschap

PGGBU/PGGBU, 19-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

19-11-2015

Kringenwerk film

PGGBU/PGGBU, 19-11-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

17-12-2015

Muziek, bron van bezieling
Kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 17-12-2015
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

17-12-2015

Sacrale dansgroep 2
Kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 17-12-2015
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