
 

Antonius in Beweging   
Nieuwsbrief juni 2018 

Een levende gemeenschap die de boodschap van Christus eigentijds probeert uit te dragen. 
 

 

Maandelijkse 
activiteiten 

 
6 juni 
Meditatieviering 
vervalt deze maand. 
 
12 juni  
Koffiemiddag 
14.00 - 15.30 uur in 
“het Kompas”. 
 
27 juni  
Koffiemiddag 
14.00 - 15.30 uur in  
“het Kompas”. 
 
7 juni 19.00 uur 
repetitie Cantiamo 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 
 
 

Antoniusviering 
 

 
 
 
 

Privacywetgeving 
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere 
organisatie binnen de Europese 
Unie voldoen aan de nieuwe 
privacywetgeving, die is 
opgenomen in de Algemene 
Verordening 
Gegevensbescherming belast met 
de handhaving van de wet. 
Gelden deze regels ook AiB? 
Klik hier…. om verder te lezen  
 

Stg. Kinderen van de Wereld 
Onlangs ontvingen we een attentie en een 
bedankkaartje van de Stg. Kinderen van de 
Wereld voor de opbrengst van de 
vastenactie. Klik hier…. om een foto van de 
attentie en het kaartje te kunnen bekijken. 

Het secretariaat in 
ons ontmoetings-
centrum Het Kompas 
is bereikbaar op 
nummer:  
06 208 107 36 

Sponsor-Diner 
Op zaterdag 23 juni is er een sponsor-diner 
t.b.v. het jeugdwerk AiB en PKN. We zijn 
opzoek naar gasten om te komen eten 
maar ook naar jongeren vanaf 10 jaar om 
het diner mee voor te bereiden. Klik hier…. 
voor verdere informatie. 

 
Pastor Emile 
Gerards en 
Dominee 
Martin Kroon. 
Klik hier…. en 
lees het 
interview 

Overstapviering 
Zondag 24 juni is de 
Overstapviering een viering 
waarin kinderen uit groep 8 van 
AiB en PKN die de overstap 
gaan maken naar de 
middelbare school centraal 
staan. Het is een oecumenische 
viering die begint om 10.00 uur 
in de Protestantse kerk. Deze 
dag is er geen viering in 
Buurthuis Kadans. 

 

 

Taizé 
Zaterdag 9 juni om 
19.00 uur is er een 
Taizéviering in de 
Protestantse kerk. 

Dubbel Interview uit het 

kerkblad van PKN. 

Zondag 10 juni is het feest. 
“Antoniusviering” om 10.30 uur in Buurthuis 
Kadans. Samen met het Jeugdkoor en 
Cantiamo maken we er een feestelijke 
viering van, waarna we samen het 
Antoniusbrood delen, dat Bakker Paul 
speciaal voor ons gebakken heeft, en 
gezellig na praten onder het genot van een 
kopje koffie of thee. U bent van harte 
welkom. 
 

 

 

Eerste breken en delen 
Op zondag 3 juni om 10.30 uur is de 
feestelijke viering waarin Lotte en Noa voor 
het eerst mee breken en delen. Het 
jeugdkoor zal deze viering  
muzikaal ondersteunen. De viering is in 
Buurthuis Kadans. U bent van harte 
welkom. 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO44nUnKvbAhUNDOwKHXbLCRsQjRx6BAgBEAU&url=https://singingevents.info/detail/come-sing-taize/&psig=AOvVaw3lcyD0aZtLoh---gxbVnMT&ust=1527693534484377
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO44nUnKvbAhUNDOwKHXbLCRsQjRx6BAgBEAU&url=https://singingevents.info/detail/come-sing-taize/&psig=AOvVaw3lcyD0aZtLoh---gxbVnMT&ust=1527693534484377
https://antoniusinbeweging.nl/privacy-wetgeving/
https://antoniusinbeweging.nl/opbrengst-vastenactie-2018/
https://antoniusinbeweging.nl/sponsordiner-voor-jeugdwerk-aibpkn/
https://antoniusinbeweging.nl/wp-content/uploads/2018/05/Dubbelinterview-opmaak-2.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4wYewnavbAhWQCuwKHZhWBIUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/tessavanwijk200/regenboog-kleuren/&psig=AOvVaw3aOsU8V8gtnRZG7N_TM19F&ust=1527693877228854
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO44nUnKvbAhUNDOwKHXbLCRsQjRx6BAgBEAU&url=https://singingevents.info/detail/come-sing-taize/&psig=AOvVaw3lcyD0aZtLoh---gxbVnMT&ust=1527693534484377

