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08-01-2020
AGENDA
10 jan. 16.30 uur actualiteitencafé, zijingang Ontmoetingskerk.12 jan. 14.30 uur ontmoeten op zondagmiddag,
Ontmoetingskerk.13 jan. 19.30 uur cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.13 jan. 19.30 uur sacrale dansgroep 2, Past. van
Arskerk.13 jan. 19.45 uur repetitie cantorij, Gruizenstraat14 jan. 10.00 uur kring Geloof en wetenschap,
Ontmoetingskerk.14 jan. 20.00 uur kerkenraadsvergadering, Ontmoetingskerk.15-01 10:00 uur Kranten-lees-kring 15-01
14:00 uur Breicafé 15 jan. 14.00 uur vergadering kerkbladcommissie, bij B. Klok.15 jan. 19.45 uur Synoidos Koor dat
je raakt repetitie16 jan. 14.00 uur Emmaplein 50, Herberg Ontmoetingskerk.17 jan. 19.30 uur film kringenwerk in
Amusant, Wagenaarstr. 160.20 jan. 14.00 uur sacrale dansgroep 1, Past. van Arskerk.20 jan. 19.30 uur
cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.20 jan. 19.45 uur repetitie cantorij, Gruizenstraat21 jan. 20:00 uur Kring Oost:
delen wat je als Christen gaande houdt22 jan. 9.45 uur Synoidos Koor dat je raakt, repetitie23 jan. 14.00 uur
Emmaplein 50, Herberg Ontmoetingskerk.23 jan. 20.00 uur oecumenische kring Beek, Raadhuisstraat 17.24 jan. 16.30 uur
actualiteitencafé, zijingang Ontmoetingskerk.24 jan 19:00 uur ZinInBeeld: verhalen in beeld 26 jan. 16:00 uur Zin &
Hapjes 27 jan. 19.30 uur cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.27 jan. 19.30 uur sacrale dansgroep 2, Past. van
Arskerk.27 jan. 19.45 uur repetitie cantorij, Gruizenstraat28 jan. 20:00 uur Kring West: delen wat je als Christen
gaande houdt 29 jan. 10:00 uur kranten-lees-kring 29 jan. 19.30 uur classicale vergadering, Bethelkerk, Weert.29 jan.
19.45 uur Synoidos Koor dat je raakt, repetitie30 jan. 14.00 uur Emmaplein 50, Herberg Ontmoetingskerk.03 feb. 19.30
uur cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.03 feb. 19.45 uur repetitie cantorij, Gruizenstraat04 feb 20:00 uur
kerkenraad vergadering05 feb. 14:00 uur breicafé O5 feb. 19.45 uur Synoidos Koor dat je raakt repetitie05 feb. 20.00
uur college van kerkrentmeesters, vergadering06 feb 14.00 uur Emmaplein 50, Herberg Ontmoetingskerk.06 feb. 10:00
uur gesprekken rond Levensbeschouwing 07 feb. 18.30 uur Taizéviering, Pastoor van Arskerk.
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23-09-2020
KRINGENWERK BRUIST VAN ACTIVITEITEN IN OKTOBER
Het is nog Corona tijd, maar het is mooi om te zien dat er toch al flink wat activiteiten op gang komen. Het volledige
programma is te zien op www.kringenwerk.nl, maar laat ik als opwarmer toch een paar van de oktober activiteiten onder de
aandacht brengen.
Al op 1 oktober beginnen de "gesprekken rond
levensbeschouwing" met Wim Cuypers. Zeker in deze
zoekende tijd zo belangrijk.
Op zondag 4 oktober is er om 16:00 uur in de
Johanneskerk de eerste "Zin en hapjes" van het
seizoen. Met de overheerlijke hapjes van Gerdien,
een column van Lijsbeth Bruens over luisteren en
muziek van Elly Meyers. Als blinde is luisteren
voor haar hét venster op de wereld.
Ook daarna is er keus te over! Op 7 oktober is er een prachtige natuurwandeling onder leiding van Ed Rensen en in de
avond is er het breicafé. Twee dagen later, op 9 oktober start het actualiteitencafé in de Herberg, op 13 oktober is dan
alweer de gesprekskring "Geloof en wetenschap". Ee dag later op 14 oktober komt de krantenleeskring weer bij elkaar in
de Johanneskerk.
Filmavonden worden dit jaar in de Ontmoetingskerk gehouden en starten op 16 oktober. Intussen is Kring West weer volop
van start, met 6 oktober én 20 oktober een avond, mogelijk in de Johanneskerk. In die groep wordt dit jaar met het
Focusprogramma gewerkt, een inspirerende gesprekscyclus over vernieuwing in kerk en geloof.
Het koor Synoidos gaat weer zingen op woensdag, de cantorij zingt op maandag. Ik ben ongetwijfeld dingen vergeten, maar
ik denk dat we kunnen zeggen: er zijn volop kansen op verdieping. En bij gepaste afstand zelfs op verbinding en
ontmoeting. Allemaal welkom. Maar check altijd de site en eventueel de contactpersoon of alles door kan gaan.
Bert Stuij
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