Antonius in Beweging
Nieuwsbrief juli / augustus 2018
Een levende gemeenschap die de boodschap van Jezus eigentijds probeert uit te dragen.

Antonius in de vakantie.

Maandelijkse
activiteiten
6 juli
Meditatieviering
11 juli Lunch
12.30 – 14.00 uur in
Ontmoetingsruimte
Protestantse kerk.
26 juli Koffiemiddag
14.00 - 15.30 uur in
“het Kompas”.
6 en 28 augustus
Koffiemiddag
14.00 - 15.30 uur in
“het Kompas”.
16 augustus
19.00 uur repetitie
Cantiamo
Ontmoetingsruimte
Protestantse kerk.

Als je in het buitenland op vakantie bent
bezoeken velen van u vaak een kerk.
De kerk is in het buitenland
vaak geopend en je kunt
er zo naar binnenlopen.
Ook u zult in één van de
kerken vast wel eens
opzoek gegaan zijn naar
Antonius.
In bijna elke kerk
is wel een beeld van hem
te vinden.
Voor deze zomer
willen we u vragen…. lees verder

High Tea
“Verwennen zoals het moet, met hartig en
zoet” dat is het motto van de bezoekgroep
om voor u een high tea te organiseren op
woensdag 15 augustus van 12.30 uur tot
15.00 uur. Wilt u deelnemen neem dan
contact op met het secretariaat.

Vieringen
In de vakantieperiode is Buurthuis Kadans
drie weken gesloten en zijn de vieringen
op zondag 22 – 29 juli en 5 augustus om
10.30 uur in de Protestantse Kerk

Startviering
Om alvast te noteren. Op
zondag 2 september is er de
“startviering”. Dit is een
oecumenische viering die we
samen met de leden van de
PKN vieren om 10.00 uur in de
Protestantse kerk. Na de
viering is er gelegenheid om
samen koffie en thee te
drinken. U bent van harte
welkom.

Het Kompas
Ons ontmoetingscentrum en secretariaat
in “het Kompas” is in de periode van
maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus
alleen op vrijdagochtend geopend van
9.00 uur tot 12.00 uur.

Foto’s
Het secretariaat in
ons ontmoetingscentrum Het Kompas
is bereikbaar op
nummer:
06 208 107 36

Op onze website staan drie nieuwe
fotoalbums. Maak uw keuze, klik op
Lentewandeling, Antoniusviering of
Overstapviering om de foto’s te bekijken.

Financiën /
jaarrekening 2017
Op 24 mei 2018 heeft onze
penningmeester tijdens de
gemeenschapsavond de
jaarrekening 2017
gepresenteerd aan onze
achterban / begunstigers.
Voorafgaande aan deze avond
zijn de jaarstukken beoordeeld
en volledig akkoord bevonden
door een kascontrolecommissie
Wilt u hier meer informatie over
lezen klik dan hier….

