
[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

22-01-2019

Gesprekken rond levensbeschouwing
Leven in een steeds veranderende wereld kan heel interessant zijn, maar ook vermoeiend en zelfs verwarrend. En wat voor
de wereld geldt, gaat ook op voor de kerk, geloven en levensbeschouwing. Dat kan onrustig maken maar het is voor veel
mensen ook een verademing en een uitdaging om anders en nieuw te denken. Vrijer en autonoom. In de gespreksgroep komen
al deze verschillende meningen en opvattingen ter sprake en dat is soms confronterend en tegelijk vruchtbaar, als je
tenminste openstaat voor elkaars overtuigingen. Deze openheid is meteen de enige en belangrijkste voorwaarde om aan deze
activiteit deel te nemen. De gespreksgroep is niet gebonden aan vooraf vastgelegde onderwerpen en zeker niet aan
voorgeprogrammeerde uitkomsten. De gespreksgroep rond levensbeschouwing telt maximaal 12 personen. Aanmelding vooraf is
noodzakelijk.                               Plaats: Ontmoetingskerk, donderdag 7, 14, 21 en 28 februari, 10:00 uur.
Aanmelden: bij Wim Cuijpers, 046-4431709 of via kringenwerkwm@gmail.com . Er wordt een bijdrage van ¬ 12.50 gevraagd
(incl. koffie/thee) voor de 4 bijeenkomsten.

PGGBU/PGGBU, 22-01-2019

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3781, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

22-01-2019

Gesprekken rond levensbeschouwing
Leven in een steeds veranderende wereld kan heel interessant zijn, maar ook vermoeiend en zelfs verwarrend. En wat voor
de wereld geldt, gaat ook op voor de kerk, geloven en levensbeschouwing. Dat kan onrustig maken maar het is voor veel
mensen ook een verademing en een uitdaging om anders en nieuw te denken. Vrijer en autonoom. In de gespreksgroep komen
al deze verschillende meningen en opvattingen ter sprake en dat is soms confronterend en tegelijk vruchtbaar, als je
tenminste openstaat voor elkaars overtuigingen. Deze openheid is meteen de enige en belangrijkste voorwaarde om aan deze
activiteit deel te nemen. De gespreksgroep is niet gebonden aan vooraf vastgelegde onderwerpen en zeker niet aan
voorgeprogrammeerde uitkomsten. De gespreksgroep rond levensbeschouwing telt maximaal 12 personen. Aanmelding vooraf is
noodzakelijk.                               Plaats: Ontmoetingskerk, donderdag 7, 14, 21 en 28 februari, 10:00 uur.
Aanmelden: bij Wim Cuijpers, 046-4431709 of via kringenwerkwm@gmail.com . Er wordt een bijdrage van ¬ 12.50 gevraagd
(incl. koffie/thee) voor de 4 bijeenkomsten.

PGGBU/PGGBU, 22-01-2019

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3782, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

22-01-2019

Gesprekken rond levensbeschouwing
Leven in een steeds veranderende wereld kan heel interessant zijn, maar ook vermoeiend en zelfs verwarrend. En wat voor
de wereld geldt, gaat ook op voor de kerk, geloven en levensbeschouwing. Dat kan onrustig maken maar het is voor veel
mensen ook een verademing en een uitdaging om anders en nieuw te denken. Vrijer en autonoom. In de gespreksgroep komen
al deze verschillende meningen en opvattingen ter sprake en dat is soms confronterend en tegelijk vruchtbaar, als je
tenminste openstaat voor elkaars overtuigingen. Deze openheid is meteen de enige en belangrijkste voorwaarde om aan deze
activiteit deel te nemen. De gespreksgroep is niet gebonden aan vooraf vastgelegde onderwerpen en zeker niet aan
voorgeprogrammeerde uitkomsten. De gespreksgroep rond levensbeschouwing telt maximaal 12 personen. Aanmelding vooraf is
noodzakelijk.                               Plaats: Ontmoetingskerk, donderdag 7, 14, 21 en 28 februari, 10:00 uur.
Aanmelden: bij Wim Cuijpers, 046-4431709 of via kringenwerkwm@gmail.com . Er wordt een bijdrage van ¬ 12.50 gevraagd
(incl. koffie/thee) voor de 4 bijeenkomsten.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

22-01-2019

Gesprekken rond levensbeschouwing
Leven in een steeds veranderende wereld kan heel interessant zijn, maar ook vermoeiend en zelfs verwarrend. En wat voor
de wereld geldt, gaat ook op voor de kerk, geloven en levensbeschouwing. Dat kan onrustig maken maar het is voor veel
mensen ook een verademing en een uitdaging om anders en nieuw te denken. Vrijer en autonoom. In de gespreksgroep komen
al deze verschillende meningen en opvattingen ter sprake en dat is soms confronterend en tegelijk vruchtbaar, als je
tenminste openstaat voor elkaars overtuigingen. Deze openheid is meteen de enige en belangrijkste voorwaarde om aan deze
activiteit deel te nemen. De gespreksgroep is niet gebonden aan vooraf vastgelegde onderwerpen en zeker niet aan
voorgeprogrammeerde uitkomsten. De gespreksgroep rond levensbeschouwing telt maximaal 12 personen. Aanmelding vooraf is
noodzakelijk.                               Plaats: Ontmoetingskerk, donderdag 7, 14, 21 en 28 februari, 10:00 uur.
Aanmelden: bij Wim Cuijpers, 046-4431709 of via kringenwerkwm@gmail.com . Er wordt een bijdrage van ¬ 12.50 gevraagd
(incl. koffie/thee) voor de 4 bijeenkomsten.

PGGBU/PGGBU, 22-01-2019

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3784, Groep: 202;206;.
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

22-01-2019

Voor een nieuw begin: Over Genesis
Hoe leer ik leven, hoe kan ik mens zijn? Hoe kan ik samenleven met anderen?  In het boekje 'Voor een nieuw begin' legt
de schrijver, prof. Maarten den Dulk met betrekking tot deze vragen zijn oor te luisteren bij de eerste hoofdstukken uit
de Bijbel, de verhalen over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel. De eerste elf hoofdstukken
uit Genesis blijkt een oeroude maar ook een actuele agenda te bevatten waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten én
te doen staat. Al sinds het begin is een vreedzame samenleving de altijddurende opgave van de mensheid. In het boek
komen drie thema�s aan de orde: God, de wereld en de mens. Ds. Pier Prins verzorgt een kring over dit boek.Plaats:
Ontmoetingskerk, woensdag 20 februari, 20:00�21:30 uur. Aanmelden: bij Pier Prins, 046-4360037, bij het kringenwerk
046-4432437 of naar kringenwerkwm@gmail.com . Er wordt een bijdrage van ¬ 2.50 gevraagd.
Op zondagmiddag 31 maart 2019 om 13:00 uur komt auteur Maarten den Dulk naar de Kloosterkerk in Valkenburg, Oosterweg 3
om met hem in gesprek te gaan over de onderwerpen in zijn boekje. Voor deze bijeenkomst bent u ook van harte
uitgenodigd.

PGGBU/PGGBU, 22-01-2019

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

22-01-2019

Vergadering Kringenwerk
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

22-01-2019

Sacrale dansgroep 2
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

22-01-2019

Sacrale dansgroep 1
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

22-01-2019

Kring Geloof en Wetenschap

PGGBU/PGGBU, 22-01-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

30-01-2019

Voor een nieuw begin: over Genesis
Hoe leer ik leven, hoe kan ik mens zijn? Hoe kan ik samenleven met anderen?  In het boekje 'Voor een nieuw begin' legt
de schrijver, prof. Maarten den Dulk met betrekking tot deze vragen zijn oor te luisteren bij de eerste hoofdstukken uit
de Bijbel, de verhalen over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel. De eerste elf hoofdstukken
uit Genesis blijkt een oeroude maar ook een actuele agenda te bevatten waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten én
te doen staat. Al sinds het begin is een vreedzame samenleving de altijddurende opgave van de mensheid. In het boek
komen drie thema�s aan de orde: God, de wereld en de mens.
Ds. Pier Prins verzorgt een kring over dit boek.Plaats: Ontmoetingskerk, woensdag 20 februari, 20:00�21:30 uur.
Aanmelden bij Pier Prins, 046-436 00 37, bij het kringenwerk 046-443 24 37 of naar kringenwerkwm@gmail.com . Er wordt
een bijdrage van ¬ 2.50 gevraagd.
Op zondagmiddag 31 maart 2019 om 13:00 uur komt auteur Maarten den Dulk naar de Kloosterkerk in Valkenburg, Oosterweg 3
om met hem in gesprek te gaan over de onderwerpen in zijn boekje. Voor deze bijeenkomst bent u ook van harte
uitgenodigd.

PGGBU/PGGBU, 30-01-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

13-02-2019

Kringenwerk Sacrale dansgroep 2
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

13-02-2019

Taizé viering

PGGBU/PGGBU, 13-02-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

13-02-2019

Krigenwerk: Sacrale dansgroep 2
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

13-02-2019

Krigenwerk: Film
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

13-02-2019

Vergadering Kringenwerk
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

13-02-2019

Kring Geloof en Wetenschap
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

05-03-2019

Sacrale dansgroep 1
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

05-03-2019

Sacrale dansgroep 2
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

05-03-2019

Sacrale dansgroep 2
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

05-03-2019

Taizé viering

PGGBU/PGGBU, 05-03-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

03-04-2019

The Messiah.
Voor veel mensen roept de naam van dit oratorium van G.F. Händel als vanzelfsprekend het beroemd geworden Alleluja op,
en zij brengen daardoor dit prachtige muziekstuk vooral in verband met Pasen. Maar het gaat om veel meer in dit klassiek
geworden muziekstuk. Kom en luister naar de presentatie van Henk Jongerius in de goede week. Hij is een bekende
liturgist, auteur van een aantal boeken en regelmatig in de media te gast, zoals in "Het Vermoeden�.  Plaats:
Ontmoetingskerk, dinsdag 16 april, 19:30�22:00 uur. Graag aanmelden: bij Frans Alders, 046- 4744254 of via
fgmalders@hotmail.com , bij het kringenwerk 046-4432437 of naar kringenwerkwm@gmail.com . Er wordt een bijdrage van ¬
2.50 gevraagd.

PGGBU/PGGBU, 03-04-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

03-04-2019

Wandelen in de natuur
In dit seizoen verheugen we ons op het voorjaar, en dat nodigt uit voor een wandeling De moeilijkheidsgraad is van
makkelijk tot gemiddeld. De voorjaarswandeling onder leiding van gids Roelf de Jonge is gepland bij het natuurgebied De
Doort bij Susteren. In het natuurgebied vind je weilanden, bos en plassen. De lengte van de wandeling ligt op ca. 2 uur,
en deze zal duren tot ca. 12.30 uur.Voor de wandeling verzamelen we op donderdagmorgen 9 mei om 10.00 uur bij de Pastoor
van Arskerk, Lienaertsstraat 138, Geleen, om ons vandaar gezamenlijk (carpooling) naar het vertrekpunt van de wandeling
te begeven. Eventueel zal er ook een horeca-gelegenheid bezocht worden, de kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Voor
de wandeling wordt een bijdrage van ¬ 2,50 gevraagd.Graag aanmelden: bij René Koolwijk, 046-4432828, bij het kringenwerk
046-4432437 of via kringenwerkwm@gmail.com .

PGGBU/PGGBU, 03-04-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

03-04-2019

Sacrale dansgroep 1
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

13-05-2019

Taizéviering
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Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 5171, Groep: 202;206;.

Pagina 24 van 38



[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

04-06-2019

Vergadering Kringenwerk
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-08-2019

Taizévieringen
De eerste Taizéviering na de zomer is weer op de 1e vrijdag van de maand: 6 september 18.30 uur in de Pastoor van
Arskerk. Aanmelden vooraf is niet nodig. De entree is vrij.

PGGBU/PGGBU, 12-08-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-08-2019

Sacrale dans 2
De Sacrale-danskringen beginnen weer: dansgroep 2 op 9 september om 19.30 uur en dansgroep op 16 september om 14.00
uur, beide in de Pastoor van Arskerk. Op de website kunt u meer informatie vinden.

PGGBU/PGGBU, 12-08-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-08-2019

Sacrale dans 1
De Sacrale-danskringen beginnen weer: dansgroep 2 op 9 september om 19.30 uur en dansgroep op 16 september om 14.00
uur, beide in de Pastoor van Arskerk. Op de website kunt u meer informatie vinden.

PGGBU/PGGBU, 12-08-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-08-2019

Wandelen in de natuur met een gids
Ook dit seizoen hebben we weer een wandeling in de natuur, met als nieuwe gids Ed Rensen. Woensdag 11 september is
gekozen voor een wandeling vanaf 'd�r Kwakkerpoel' achter kasteel Wijlre. Na het begin over een vlonderbrug kunnen we
vervolgens genieten van prachtige vergezichten in de late zomer. We lopen daarvoor deels op het plateau van Margraten,
er zit dus een beetje klimwerk in de wandeling. Laat u verrassen en verwonderen over hoe de natuur na de warmte van de
zomer zich ontwikkelt of herstelt. De afstand van de wandeling zal ca. 6 km bedragen.We verzamelen op 11 september bij
de Pastoor van Arskerk, Lienaertsstraat 138, Geleen om 10.00 uur, om carpoolend naar Wijlre te rijden. Om ca. 14.00 uur
zijn we terug. Er wordt een bijdrage van ¬ 2,50 gevraagd (en vergoeding carpooling in overleg). Aanmelden via de
website. Contactpersoon: Kees van Luijk, luyk99@hetnet.nl  of tel. 046-4741513.

PGGBU/PGGBU, 12-08-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-08-2019

Seniorenkring Beek
Al vele jaren bestaat in Beek de ouderenkring. Vijf á zes keer per jaar komen we bij elkaar voor ontmoeting en gesprek.
Het is niet alleen gezellig maar we bespreken ook uiteenlopende onderwerpen over geloof, kerk en maatschappij. Vaak
proberen we een actueel thema bij de hand te nemen. De inleider is ds. Pier Prins. Aanmelden via de website of bij ds,
Prins, tel. 046-4360037, of per email via prins1959@gmail.com .De eerstvolgende keer dat we bij elkaar komen is op
dinsdag 10 september 2019. We beginnen om 14.30 uur met koffie en thee in een zaal van het Woonzorgcentrum Franciscus in
Beek. De volgende data in overleg. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de koffie en thee. 

PGGBU/PGGBU, 12-08-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

21-08-2019

Interreligieus Platform viert derde Lustrum
Op vrijdag 20 september 2019 viert het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born zijn 15-jarig bestaan. Dit heuglijke
feit wordt gevierd samen met het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek, centrum voor bezinning en ontmoeting, dat met deze
avond het begin van het cursusjaar inluidt. Het wordt door deze samenwerking een bijzondere avond van beide groepen.
Het Platform wil inwoners van Sittard-Geleen en wijde omtrek met hun verschillende religieuze, kerkelijke, culturele en
sociale achtergrond door middel van allerlei activiteiten met elkaar in contact brengen met als doel het krijgen van
respect en waardering voor elkaar en elkaars tradities. Het Platform vervult al 15 jaar een unieke rol in de gemeente en
is ook in Nederland een bijzonderheid, nergens bestaat al zolang een hecht platform als het onze.
Het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek bestaat al ruim dertig jaar en presenteert ieder jaar een programma met
deskundige inleiders en eigentijdse thema�s op het snijvlak van religie en cultuur. De samenwerking tussen beide groepen
heeft geleid tot een bijzondere invulling van het Lustrumfeest van het Platform waarbij gekozen is voor de vertoning van
een film waar de ontmoeting c.q. botsing van verschillende religieuze tradities op een humoristische wijze getoond
wordt, waarbij respect en tegelijk relativering een wezenlijke rol spelen. Het gaat om de film Bon Dieu van Philippe de
Chauvron uit 2014 over een katholiek gezin uit de Franse provinciale bourgeoisie waarvan de ouders zich een breuk
schrikken als drie van de vier dochters willen trouwen met een man met een ander geloof en cultuur. Gelukkig komt de
vierde dochter met een katholieke jongen, maar&..Het is een boeiende, geestige film waarbij je kritische vragen over je
eigen verdraagzaamheid kunt stellen. Na afloop van de film gaan we hierover onder leiding van Wim Cuypers (Kringenwerk)
in gesprek. De avond wordt afgesloten met een gezellig samenzijn, met een hapje en een drankje.
Van harte welkom in de Ontmoetingskerk op vrijdag 20 september om 19.30 uur!!!  De toegang is gratis

PGGBU/PGGBU, 21-08-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-09-2019

Sacrale dansgroep 2
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-09-2019

Taizeviering

PGGBU/PGGBU, 02-09-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-09-2019

Wat houdt je als Christen gaande?
Kring �delen wat je als Christen gaande houdt�, Hanswinkel 15, Munstergeleen.

PGGBU/PGGBU, 02-09-2019

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-09-2019

Seniorenkring Geleen
Op dinsdagmiddag 24 september is de ouderenkring in de Ontmoetingskerk in Geleen. We zullen dan met elkaar bepreken
over hoe verder. De groep wordt er niet groter op. Een aantal vaste deelnemers is afgevallen.
Daarnaast buigen we ons deze middag aan de hand van kaartjes over uitspraken uit het wereldberoemde boekje 'De
navolging van Christus' van Thomas à Kempis. Het is een oud boekje en dateert uit de Middeleeuwen, maar wordt het wordt
nog altijd gelezen. In dit boekje staat hoe we als christen moeten leven en handelen. We beginnen om 15.15 uur
Van harte welkom

PGGBU/PGGBU, 02-09-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-09-2019

Spriitualiteit en het menselijk handelen

PGGBU/PGGBU, 02-09-2019
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

02-09-2019

Nieuw seizoen Kringenwerk
Het interkerkelijk kringenwerk gaat weer beginnen met het nieuwe seizoen. De startavond is op 20 september om 19.30 uur
in de Ontmoetingskerk. We presenteren daar een gezamenlijk programma met het winterwerk van Sittard-Grevenbicht, en het
programmaboekje. Het programmaboekje wordt niet meer bezorgd op het adres van de bekende deelnemers aan de kringen, maar
is verder in de kerken en op aanvraag beschikbaar. Ook staat het programma op een vernieuwde website www.kringenwerk.nl
.
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Spiritualiteit en menselijk handelen
Aan de hand van vier lezingen verdiepen we ons in het thema 'spiritualiteit als drijfveer voor menselijk handelen'. Wat
drijft en motiveert ons, wat geeft ons kracht en hoe kunnen we omgaan met levensvragen. De eerste lezing heeft als thema
'Sociale spiritualiteit', welke spirituele overwegingen motiveerden mensen om een belangrijke bijdrage te leveren aan
het sociaal welzijn van mensen? Deze kring wordt verzorgd door Herman Westerink. Hij is als wetenschappelijk medewerker
verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en docent godsdienst-filosofie verbonden aan de Radboud
Universiteit. Hij is ook auteur van verschillende boeken over (sociale) spiritualiteit.Deze kring is op 3 oktober om
19.30 uur in de Johanneskerk. Er wordt een bijdrage van ¬ 5,00 gevraagd. Aanmelden via de website of per email naar
kringenwerkWM@gmail.com . Contactpersoon: Dick Haster, d.haster@home.nl   of tel. 046-4523398.
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