Antonius in Beweging
Nieuwsbrief mei 2018
Een levende gemeenschap die de boodschap van Christus eigentijds probeert uit te dragen.

Nieuwsbrief in andere lay-out

Maandelijkse
activiteiten
2 mei
Meditatieviering
19.00 uur in het
Kompas.
2 mei lunch
12.30 - 14.00 uur in
Ontmoetingsruimte
Protestantse kerk.

Voor u de nieuwsbrief van de maand Mei. Dit
keer in een geheel nieuw jasje. We zijn
opzoek gegaan naar een andere vorm voor
de nieuwsbrief omdat de nieuwsbrief elke
maand langer werd en daardoor misschien
wel saai om te lezen. Vanaf nu dus in een
andere opzet. Bij sommige onderwerpen op
deze pagina vindt u een link. Als u hierop
klikt krijgt u meer informatie over het
onderwerp wat u wilt lezen. U wordt dan
automatisch door-gelinkt naar onze website.
We hopen u in deze vorm een prettige
manier van lezen te kunnen aanbieden en u
zo van alle info te kunnen voorzien.
Veel leesplezier.
De Pastoraatgroep.

30 mei lunch
12.30 - 14.00 uur in
Ontmoetingsruimte
Protestantse kerk.

“5 jaar onderweg”

3 mei 19.00 uur
repetitie Cantiamo
Ontmoetingsruimte
Protestantse kerk.

Op 8 april hebben we samen ons eerste
lustrum gevierd. Het bestuur en pastoraat wil
u hiervoor danken, klik hier .... en lees
verder.
Nog even nagenieten van het jubileumfeest.
Op onze website staat een mooi album van
de feestelijke viering. Klik hier …. dan kunt u
de foto’s bekijken.

Gemeenschapsavond
Op 24 mei is onze halfjaarlijkse
gemeenschapsavond. Op deze avond
allerlei info over bestuurlijke zaken en
samen kijken naar de toekomst van AiB. De
avond begint om 20.00 uur in Buurthuis
Kadans. We hopen u deze avond te mogen
begroeten.
Het secretariaat in
ons ontmoetingscentrum Het Kompas
is bereikbaar op
nummer:
06 208 107 36

Vieringen rondom Hemelvaart
en Pinksteren
10 mei 10.30 uur m.m.v. Harry Verschuren.
20 mei 10.30 uur m.m.v. Kees Lambregts.
21 mei 10.30 uur m.m.v. Marty v/d Staak.

Lentewandeling
Op dinsdagavond 8 mei om
19.00 uur organiseren we weer
een lentewandeling. Het thema
van deze wandeling is “Hoop”.
Wilt u deelnemen neem dan
contact op met het secretariaat.

Website
Onze website is voortaan
alleen te vinden via
www.antoniusinbeweging.nl
Daarnaast zijn we verplicht om
een cookiemelding te
gebruiken. Klik hier .... en lees
waarom.
Ons
Jubileumboek
is ook online
te bekijken.
Klik hier ….
om de “glossy”
te bekijken.

Bedevaart naar Lourdes.
Een plek waar hemel en aarde
elkaar raken.
Wilt u meer info:
klik hier ….
en lees verder.

Oecumenische viering
Zondag 13 mei vieren we
samen met de leden van de
Protestantse Gemeente. Een
Moederdag / Maria viering
m.m.v. Cantiamo om 10.30 uur
in Buurthuis Kadans

