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

Maandelijkse 
activiteiten

7 nov 
Meditatieviering 

7 nov  Lunch 
12.30 – 14.00 uur in 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 

20 nov Koffiemiddag 
14.00 - 15.30 uur in  
“het Kompas”. 

15 nov 
19.00 uur repetitie 
Cantiamo 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 

25 nov 
Gezinsviering met 
het Kinderkoor 

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

Kinderkoor ook voor jou. 
Van zingen word je blij. Kinderen zijn van 
harte welkom om mee te zingen in ons 
kinderkoor. Het is gezellig met onze 
jonge dirigente en in korte tijd leer je 
liedjes (uit je hoofd) zingen. De repetitie 
is op maandag om 18.45 uur tot 19.30 
uur in de aula van Basisschool de 
Paersacker. Loop gerust eens binnen om 
te kijken en mee te doen. 

Stoelenzetters gevraagd! 
We zijn dringend op zoek naar 
vrijwilligers voor het klaarzetten en 
weer opruimen van de stoelen 
enz. voor aanvang van de 
vieringen. Kunnen wij op u hulp 
rekenen?  

“Herdenken is de herinnering 
levend houden” 

Allerzielenviering 
Vrijdag 2 november is er een 
viering om 19.00 uur in de 
Protestantse kerk. In deze viering 
herdenken we de overledenen 
van het afgelopen jaar. Na de 
viering drinken we samen een 
kopje koffie. U bent van harte 
welkom. 

Oecumenische viering 
Zondag 4 november is er een viering 
samen met de leden van de PKN om 
10.30 uur in Buurthuis Kadans. Het 
kinderkoor zal samen met ons zingen. 
In deze viering sluiten we de 
schoenendoosactie van Actie4Kids af. 
Na de viering is er gelegenheid om 
samen een kopje koffie of thee te 
drinken. 

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. 

Gemeenschapsavond 

Op donderdag 29 november is er een 
gemeenschapsavond voor alle leden van 
AiB om 20.00 uur in Buurthuis Kadans. 
Kom naar deze avond, luister en praat 
mee over actuele ontwikkelingen en 
toekomst van AiB. U bent van harte 
welkom. 

Opslagruimte 
We zijn dringend opzoek naar 
opslagruimte voor de materialen en 
kleding van de kersttocht. Wie van u 
heeft er opslagruimte die we hiervoor 
kunnen gebruiken? We horen het graag 
van u.  

Foto’s MiKo-kamp bekijken 

klik hier…. 

Eerste Breken en Delen 

  De informatie-         
  en tevens 
  inschrijfavond 
  voor Eerste 

Breken en Delen is op 
donderdag 22 november om 

19.00 uur in “het Kompas”.  

Harapan 
Zondag 18 november is er na de 
viering gelegenheid speculaas te 
kopen om de Stg. Harapan te 
steunen. 
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