
 

Antonius in Beweging   
Nieuwsbrief september 2018 

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

 

Maandelijkse 
activiteiten 

 
 5 sept 
Meditatieviering 
 
12 sept  Lunch 
12.30 – 14.00 uur in 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 
 
27 sept 
Koffiemiddag 
14.00 - 15.30 uur in  
“het Kompas”. 
 
13 sept 
19.00 uur repetitie 
Cantiamo 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 
 
 

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

 

 

Startviering. 
Zondag 2 september is er om 10.00 uur 
een oecumenische viering samen met de 
leden van de PKN in de Protestantse 
kerk. 
Elk jaar in september houden we een 
startviering omdat dan het schooljaar 
weer is begonnen en ook veel 
werkgroepen in onze gemeenschap weer 
hun vergaderingen en afspraken na de 
zomervakantie weer oppakken. In die 
viering willen we elkaar weer inspireren 
en aanzetten om weer met goede moed 
samen op weg te gaan in de geest van de 
boodschap van Jezus.  
De Taizé groep en het Kinderkoor zullen 
deze viering muzikaal ondersteunen. 
Na de viering is er gelegenheid om 
samen koffie en thee te drinken, te 
genieten van muziek en samen te 
lunchen van allerlei lekkers wat eenieder 
heeft meegebracht. 
U komt toch ook? 
 
 

 

Schoenendoosactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
“voor jou van mij” 
Dit is het thema van Actie4Kids. 
 
Op zondag 2 september start de 
schoenendoosactie. Een actie waarin 
we u vragen om een schoenendoos te 
vullen met o.a. schoolspullen, hygiëne 
producten en een knuffel voor een kind 
in een arm land. De actie loopt tot 
zondag 4 november. Voor alle info over 
de actie zijn er in “het Kompas” folders 
verkrijgbaar of leest u hier…. verder op 
onze website. 

De afbeelding hierboven is een 
foto van een schilderij, gemaakt 
door Gertie Verheijen, voor onze 
geloofsgemeenschap. Pastor 
Emile heeft op 19 augustus 
tijdens de viering uitgelegd wat de 
gedachte van Gertie was bij het 
maken van het schilderij. Wilt u dit 
lezen?  Klik dan hier…. 

Antonius door de wereld 
Aan de oproep om in de vakantie 
een foto te maken van Antonius als 
u ergens een kerkje of kapelletje 
bezocht is goed gehoor 
aangegeven. Klik hier….voor het 
overzicht van alle Antoniussen die 
we mochten ontvangen. 
 

High Tea 
Foto’s bekijken van de High Tea? 
Klik hier…. 

 
 

Zondag 21 oktober kunt u 
deelnemen aan of luisteren naar 
1000 stemmen zingen Oosterhuis. 
Voor info klik hier… 
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