
1 

 

Nieuwsbrief Antonius in Beweging     Maart 2018 

 

 

 
 
 

Beste leden van Antonius in Beweging, 
 
Voor u de nieuwsbrief met activiteiten voor deze maand, de vieringen van de Goede 
Week en alvast een vooruitblik naar ons jubileum in april. Veel leesplezier! 

VANUIT HET BESTUUR 

 
Zondag 8 april viert Antonius in Beweging het eerste lustrum. Het is nog maar 5 jaar 
geleden dat we met zijn allen, staand op het kerkplein, hand in hand zongen dat de 
Geest des Heren een nieuw begin heeft gemaakt. We wisten toen niet of het ons zou 
lukken om op eigen benen te staan en op een nieuwe manier door te gaan. Wel, het 
is gelukt, dat is inmiddels wel duidelijk. We zien een gemeenschap die veel levendiger 
is geworden en waar mensen echt om elkaar geven. De boosheid van toen heeft 
plaatsgemaakt voor betrokkenheid en een nieuwe manier van kerk zijn. We zijn 
letterlijk in beweging gekomen. Alle reden om bij het eerste lustrum even stil te staan 
en daarna weer volop in beweging te blijven. 
 

 
 

ACTIVITEITEN IN MAART 

 
 7  maart: Lunch om 12.30 uur in Ontmoetingsruimte Protestantse kerk. 
 7  maart: Meditatieviering om 19.30 uur in “het Kompas”. 
 8  maart: Repetitie Cantiamo 19.00 uur in Ontmoetingsruimte Protestantse kerk. 
22 maart: Koffiemiddag14.00 uur in “het Kompas”. 
22 maart: Repetitie Cantiamo 19.00 uur Ontmoetingsruimte Protestantse kerk. 
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TAIZE 

 
Op zaterdag 10 maart is er een Taizéviering om 19.00 uur in de 
Protestantse kerk. Het thema van de viering is “op het licht gericht”. 
U bent van harte welkom. 
 
 

THEMA AVOND 

 
De tweede avond rondom het thema “het evangelie van de gewone mens” is op 
woensdag 14 maart. Gastspreker is deze avond Bashar Alsayegh, hij vertelt op deze 
avond zijn verhaal. Bashar is een Syrische statushouder die vanwege het conflict in 
zijn land samen met o.a. zijn broer via een lange tocht naar Nederland is gekomen. 
Deze situatie heeft hem diep menselijke inzichten gegeven, hij gaat graag hierover met 
de aanwezigen in gesprek. De avond begint om 19.30 uur en is in de 
ontmoetingsruimte van de Protestantse kerk. Er wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Wilt u deelnemen bel dan even naar het secretariaat. 

OECUMENISCHE VIERING 

 
Op zondag 18 maart is er een oecumenische viering samen met de PKN. 
Deze viering is om 10.30 uur in Buurthuis Kadans. Harry Verschuuren zal deze viering 
muzikaal ondersteunen. Zoals elke week in de 40-dagentijd is er ook tijdens deze 
viering een actie die in het teken staat van ons vastenproject ‘Kinderen van de wereld’ 
in Nepal. We schenken deze dag de volledige collecte aan de stichting Kinderen van 
de wereld. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. Doet u ook mee? Na 
de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken. 

OVERSTAP 

 
Beste jongens en meisjes, 
 
Jullie gaan dit jaar de vertrouwde basisschool verlaten.  
Een nieuwe stap in je persoonlijke ontwikkeling en een volgende stap op de 
maatschappelijke ladder. 
Je hebt vast al wel verschillende scholen bezocht en uiteindelijk een keuze gemaakt 
welke school je leuk vindt en het beste bij je past. 
Als je de grote overstap gaat maken naar het voortgezet onderwijs verandert er veel. 
Wat het leven betekenis geeft en normen en waarden heb je al van huis uit 
meegekregen. Dat is een mooie bagage voor de toekomst. Wij als 
geloofsgemeenschap willen je ook helpen en je vertrouwen meegeven om de wijde 
wereld in te trekken. We doen dit tijdens de voorbereiding en de viering van ‘de 
overstapviering’. 
 
De viering is op 24 juni. Dit jaar doen we dit in een oecumenische viering samen met 
de kinderen van de PKN. Als voorbereiding willen we alle kinderen van groep 8 
uitnodigen om mee te doen aan twee voorbereidingsbijeenkomsten, waarin 
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verbondenheid en gezelligheid voorop staan en waarin we samen een basis leggen 
voor een viering die past bij de kinderen en die door henzelf is samengesteld. 
 
Op dinsdag 20 maart is er om 19.30 uur voor jou en je ouders/verzorgers een 
informatieavond in ons ontmoetingscentrum “het Kompas”. 
Op deze avond zullen we meer vertellen over de inhoud van de voorbereiding. 
We hopen jullie te begroeten en samen met jullie er een geslaagde Overstap van te 
maken! 
 
De werkgroep Overstapviering. 

FILM CALVARY 

  
Op 22 maart om 19.30 uur draaien we de film Calvary in de ontmoetingsruimte van 
de Protestantse kerk. De titel Calvary verwijst naar Golgotha, de heuvel waar Jezus 
werd gekruisigd. Deze film kunnen we zien als een kruisweg met de vele 
verwijzingen naar de lijdensweg van Jezus. Lees verder…. 

BUXUS GEVRAAGD 

 
Voor de viering van Palmzondag op 24 en 25 maart zijn we op zoek naar buxus. Wie 
heeft er in de tuin nog buxusplanten die gesnoeid kunnen worden. 
De buxustakjes kunnen we dan gebruiken als palmtakjes op Palmzondag. 
We komen graag bij u snoeien en de buxus ophalen. Heeft u nog buxus mail dan 
even naar antoniusinbeweging@gmail.com of bel naar 06-20810736. 

AVONDMAAL WITTE DONDERDAG 

 
Beste Jongens en meisjes,  

 
Met Pasen en de dagen daaraan 
voorafgaand herbeleven we het lijden, sterven en 
verrijzen van Jezus. Op Witte Donderdag 
herdenken we het Laatste Avondmaal  van Jezus 
samen met zijn apostelen, de dag voor 
zijn kruisiging. Juist op deze avond, donderdag 29 
maart willen we daarom samen met jullie en de 
jongeren van PKN het brood delen. Vorig jaar 
hadden we geluk met het weer en konden we 
hiervoor de achtertuin van de familie Kroon 

gebruiken en samenkomen onder een prachtig bloeiende boom. Natuurlijk hopen we 
dat we ook dit jaar weer naar buiten kunnen, maar bij minder mooi wijken we uit naar 
de ontmoetingsruimte van de Protestante Kerk. 
We willen beginnen om 18.00 uur en het zal tot uiterlijk 20.00 uur duren.  
Er zijn geen kosten aan verbonden, maar om te zorgen dat we voldoende eten inslaan 
graag wel even vooraf opgeven. 
Deelname is mogelijk vanaf groep 7 van de basisschool en opgeven voor 26 maart in 
“het Kompas” of via antoniusinbeweging@gmail.com of williamalice@outlook.com. 

 

https://antoniusinbeweging.nl/filmavond
mailto:antoniusinbeweging@gmail.com
mailto:antoniusinbeweging@gmail.com
mailto:williamalice@outlook.com
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KRUISWEG IN BEELD 

 
De Kruisweg: uitgebeeld door kinderen en 
jongeren op Goede Vrijdag om 15.00 uur in 
Buurthuis Kadans. Deze herdenking wordt met 
eerbied en heel veel respect uitgebeeld. Mooi, 
sereen en heel stemmig m.m.v. ons Jeugdkoor. 
Een bijzondere ervaring en iedereen is van harte 
uitgenodigd om dit te beleven. Wie een bloem bij 
het kruis wil leggen aan het einde van de viering 
kan die gerust meenemen, want als wij dat verhaal 

van Jezus blijven herinneren en met bloemen en in onze gedachten levend houden, 
dan mag het uiteindelijk ook weer Pasen worden!  

VIERINGEN RONDOM GOEDE WEEK EN PASEN 

 
Zaterdag 24 maart 
19.00 uur Viering Palmzondag m.m.v. Kees Lambregts in de Protestantse kerk. 
 
Zondag 25 maart 
10.30 uur Gezinsviering Palmpasen m.m.v. het Jeugdkoor. 
 
Woensdag 28 maart 
19.00 uur Viering van vergeven m.m.v. Kees Lambregts. 
 
Donderdag 29 maart 
19.00 uur Witte donderdagviering m.m.v. Marty en Ann van der Staak. 
 
Vrijdag 30 maart 
15.00 uur Kruisweg m.m.v. het jeugdkoor. 
19.00 uur Goede vrijdagviering m.m.v. Kees Lambregts. 
 
Zaterdag 31 maart 
19.00 uur Paaswake m.m.v. Cantiamo. 
 
Zondag 1 april 
10.30 uur Eerste Paasdag m.m.v. gelegenheidsjongerenkoor AiB. 
 
Zondag 2 april 
10.30 uur Tweede Paasdag m.m.v. Marty en Ann van der Staak. 

ALGEMEEN 

 
Antonius in Beweging is bereikbaar op telefoonnummer: 06-20810736. 
Ons ontmoetingscentrum en secretariaat in “het Kompas” zijn op werkdagen geopend 
van 9.00 uur tot 12.00 uur. “Het Kompas” is onder in de Protestantse Kerk met de 
ingang aan de zijde van de J. Verleunstraat. 
Email: antoniusinbeweging@gmail.com. Website: www.antoniusinbeweging.nl. 

 

mailto:antoniusinbeweging@gmail.com
http://www.antoniusinbeweging.nl/

