
 

Antonius in Beweging   
Nieuwsbrief oktober 2018 

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

 

Maandelijkse 
activiteiten 

 
3 okt 
Meditatieviering 
 
10 okt Lunch 
12.30 – 14.00 uur in 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 
 
22 okt Koffiemiddag 
14.00 - 15.30 uur in  
“het Kompas”. 
 
4 okt 
19.00 uur repetitie 
Cantiamo 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 
 
 

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

 

 

Opa en Oma viering 

Zondag 28 oktober is er een zogenoemde 
Opa en Oma viering.  
Een viering waarin u met uw kinderen en 
vooral ook uw kleinkinderen van harte 
welkom bent. De dienst wordt 
ondersteund door een professionele 
presentatie op een groot scherm.  
Zo is de viering visueel en qua geluid 
goed te volgen, ook voor de kleintjes. Het 
Jeugdkoor zal samen met de kinderen 
herkenbare liedjes zingen zodat iedereen 
mee kan zingen. Groot en klein is van 
harte welkom. 

 

Herfstwandeling 
Op zaterdag 27 oktober om 14.00 
uur is er een herfstwandeling met 
het thema “liefde”. Wilt u 
deelnemen neem dan contact op 
met het secretariaat. 
 

Schoenendoosactie 
 

 
“voor jou van mij”  
 
Doet u ook mee? 
Klik hier …. voor meer info. 
 

Stoelenzetters gevraagd!  
We zijn dringend op zoek naar 
vrijwilligers voor het klaarzetten 
en weer opruimen van de stoelen 
enz. voor aanvang van de 
vieringen. Het mogen gerust 
jongeren en ook dames zijn. Men 
komt eens in de 5 á 6 weken aan 
de beurt. De taak wordt 
uitgevoerd met drie personen. Je 
wordt ingepland in een planning 
van drie maanden welke ruim van 
te voren wordt toegestuurd. 
Opgeven kan via het secretariaat 
of mail naar 
antoniusinbeweging.nl. 
Kunnen wij op u hulp rekenen?  
 
 

 

Heidag 
Veel organisaties kiezen ervoor 
om op een zgn. “Heidag” met 
elkaar van gedachten te wisselen. 
Zo ook ons bestuur en onze 
pastoraatgroep. Lees hier …. 
verder over de inhoud van deze 
dag op 1 september jl. 

Filmavond 
Op 31 oktober is er de gelegenheid om 
samen met de leden van de PKN een 
film te bekijken. De eerste film van dit 
seizoen is Born into Brothels. Lees 
hier…. verder voor meer info. 
 

Workshop Adventskaars   
Vanaf nu kunt u inschrijven voor een 
workshop Adventskaars maken op 
woensdag 21 november a.s.  Lees 
hier…. verder voor de inhoud en 
inschrijvingsvoorwaarden. 
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