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BEWUST VAN JE OMGEVING: SCHOONMAAKACTIE ZATERDAG 27 OKTOBER

Jongerenkerk, De Protestantse gemeenschap, Home Plus en Wereldwinkel gaan onder het motto van ‘We hebben er schoon genoeg van’ het groen in het Nolens– en Julianapark schoonmaken op zaterdag 27 oktober.
Aansluitend samen lunchen.
Tijdstip: 9.30 tot 13.00 uur. Meehelpen? Aanmelden vóór 1 oktober via Groenewold / Jongerenkerk .
LEZING OVER VINCENT VAN GOGH

FILM OVER VINCENT VAN GOGH

Vincent van Gogh is een van Nederlands meest bekende
kunstenaars. Op dit moment staat hij extra in de belangstelling. Het Noordbrabants Museum heeft in korte
tijd drie nieuwe werken van hem aangekocht en is bezig met een tentoonstelling over Van Gogh in 2019. Op
dit moment is er in het van Gogh museum in Amsterdam een tentoonstelling te zien over de invloed van
Japan op het werk van Vincent van Gogh.

‘Loving Vincent’ is een uniek project over het leven
en de mysterieuze dood van Vincent van Gogh: de
eerste compleet geschilderde speelfilm ter wereld.
Een onvergetelijke visuele
ervaring.

Inleiding:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Entree:

Ingrid Gaasterland
Woensdag 10 oktober
19.30-21.30 uur
Joriskerk, Sint Jorisstraat 16
€ 10,00

Begeleiding: Piet Linders
Datum: Woe. 17 oktober
Tijd:
20.00-21.30 uur
Locatie: Nieuwe Baken
(ingang Brouwersplaats)
Kosten: € 2,00

BIJBEL, JE KUNT ME NOG MEER VERTELLEN
Een serie groepsgesprekken, waarbij de groep samen gaat lezen
en ontdekken wat de Bijbelverhalen te zeggen kunnen hebben.
Dit seizoen lezen we het slot van het Evangelie van Marcus.
Vervolgens gaan we ons verdiepen in het bijbelboek Job.
LEERHUIS JODENDOM
Gespreksgroep aan de hand van het boek ‘Een gebroken wereld
heel maken’ van Jonathan Sachs. Elke bijdrage is een stukje in
het proces van heelworden en verstaan van onszelf. Iedereen
kan meedoen en instromen is altijd mogelijk.

Begeleiding: René Silvis
Start: maandag 1 oktober (13 bijeenkomsten)
Tijd: 15.00-16.39 uur
Locatie: Nieuwe Baken, ingang Brouwersplaats
Kosten: vrijwillige bijdrage
Begeleiding: Piet Linders
Start: woensdag 3 oktober(15 bijeenkomsten)
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: € 90,00

Begeleiding: Annemieke van Duinhoven
Datum: Donderdag 11 oktober
Tijd: 19.30-21.30 uur
Kosten: € 7,50

MINDFULNESS
Een kennismakingsavond met deze methode om met minder
stress en met meer gemak te leven.
FILM OP VRIJDAGAVOND
Al een aantal jaren gaat een groep mensen van de Joriskerk 1x
per maand met elkaar naar de film in de Nieuwe Scene en
wordt er na de film, onder het genot van een drankje en knabbeltje, op de film teruggeblikt. Iedereen kan hierbij aansluiten.
Aanmelden via: cox.vanderlugt@home.nl

Data: elke eerste vrijdagavond van de maand
Locatie: Filmtheater de Nieuwe Scene,
Nieuwstraat 13 te Venlo
Nabespreking: Nieuwe Baken, ingang Brouwersplaats.
Kosten: Kaartje film € 8,50 (met filmpas
€ 6,50). Nabespreking € 2,00

Er zijn nog plaatsen vrij bij de ‘Meditatieve Dansexpressie’ (woensdagmorgen van 9.30-11.00 uur) en bij
‘Dansen in het NU’ (maandagmorgen van 10.30-12.00 uur). Instromen is altijd mogelijk
AGENDA

PACTIEFLEZING WOENSDAG 10 OKOTOBER
01/11
02/11
03/11
07/11

Film ‘After Live’ (i.h.k.v. Nacht der Zielen) in JK
Programma Nacht der Zielen in Rosarium
Een dag in het teken van Allerheiligen/Allerzielen
Dialoogtafel
VOLGENDE NIEUWSBRIEF EIND OKTOBER

Lezing over het boek ‘God, wat ben je veranderd’
van en door Huub Schumacher.
Plaats: Klooster van de Blauwe Zusters, Zusterstraat 20 te Steyl. Aanvang 14.00 uur.
Kosten € 25,00 (incl. maaltijd)
Aanmelden vóór 3 oktober
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