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12-11-2015
Interreligieus Platform op de Dag van de Dialoog
Samen op zoek naar geluk12 november van 19.30 uur tot 21.30 uur.in de Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, 6161 SB Geleen te
Geleen.
Komt u ook?
Geluk is dit jaar het thema van de dag van de
dialoog en ook wij willen er als Interreligieus
Platform bij aansluiten. In het bijzonder willen
wij het in Sittard-Geleen over het geluk van de
vrijheid hebben.
Voorafgaand aan de dialoogtafels houden wij een
moment van bezinning en gebed in de
Ontmoetingskerk te Geleen.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 wil gaan. Onze ervaring is dat het zeer boeiende avonden zijn.
Voor meer info:

Maria Simons tel. 046 8502510 en
Joke Zuidema tel. 046 4230156
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18-12-2015
EN KERSTVERHAAL EN KERSTMUZIEK IN HET GRUIZENKERKJE
Wat is kerst zonder een kerstverhaal en mooie
muziek? En het is natuurlijk helemaal perfect als
dat allemaal op een prachtige locatie gebeurt.
Bert Stuij houdt erg van verhalen schrijven en
vertellen en zal op vrijdagavond 18 december in
het Gruizenkerkje een echt winterse kerst tot
leven laten komen (natuurlijk hopen dat het
sneeuwt). Het gaat over mensen en dieren, want
zoals iedereen weet kunnen in de kerstnacht de
dieren spreken. Meer verklappen we niet. Rond het
verhaal wordt er gezongen (door vocaal ensemble
Lingua e Musica') én gemusiceerd, dus het wordt
zeker een bijzonder uur. Wees erbij om acht uur.
En nodig iedereen uit voor deze kerstnacht! Ook kinderen die tot ná negen uur op mogen blijven zijn natuurlijk van harte
welkom. Vrijdagavond 18 december 2015, 20.00 uur.Irene Pluim en Bert Stuij
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