
 

Antonius in Beweging   
Nieuwsbrief december 2018 

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

 

Maandelijkse 
activiteiten 

 
5 dec 
Meditatieviering 
19.30 uur in “het 
Kompas”. 
 
12 dec 
Kerstontmoeting 
12.30 – 15.00 uur in 
ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 
 
20 dec 
Repetitie Cantiamo 
19.00 uur in 
ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 
 
24 dec  
Gezinsviering met 
het Kinderkoor 
20.00 uur in 
Buurthuis Kadans. 
 

Het secretariaat in ons 
ontmoetingscentrum 
“het Kompas” is 
bereikbaar op nummer:  
06 208 107 36 

 

 

Kerstontmoeting 
Dit jaar organiseert de bezoekgroep een 

kerstontmoeting. Kerstmis, het feest van 

de geboorte van Jezus, het feest van het 

licht, het feest van de vrede.  

Dit willen we samen met u doen, vandaar 

dat we het een kerstontmoeting noemen, 

een samenkomen rond de stal, in het 

licht, in vrede. 

 
Het kerstverhaal en de kerstgedachte 

staan centraal, maar het geheel willen we 

omlijsten met een wat uitgebreidere 

lunch. U bent van harte uitgenodigd op 

woensdag 12 december van 12.30 uur tot 

15.00 uur in de ontmoetingsruimte van de 

Protestante kerk. Wilt u deelnemen neem 

dan contact op met het secretariaat. 

Inschrijven kan t/m 9 december a.s. 
 

 

 

 

Oliebollen 
Dit jaar worden er op zaterdag 29 
december oliebollen gebakken 
door de jeugd van AiB en PKN. 
U kunt de oliebollen bestellen 
door te bellen naar het 
secretariaat of na de viering in te 
vullen op de bestellijsten.  

Wereldlichtjesdag 
"Geen kind is zo aanwezig,  
als het kind  
dat wordt gemist”  
Zondag 9 december is 
het Wereldlichtjesdag. 
Op deze dag zal er een lint van 
licht over de wereld gaan. Ook wij 
doen mee aan het lint van licht. In 
de viering van 10.30 uur zullen 
ook wij stil staan bij wereldlichtjes 
dag en een  kaarsje branden.  

Vieringen met Kerstmis 
Een overzicht van alle vieringen 
kunt u vinden in het 
gemeenschapsblad van 
december dat binnenkort bij u 
thuis bezorgd wordt. Vanaf half 
december staat het overzicht ook 
op www.antoniusinbeweging.nl. 
 

Geen kersttocht 
De kersttocht gaat dit jaar helaas niet 
door. Dat komt omdat na jaren van 
enthousiaste medewerking een aantal 
vrijwilligers zijn gestopt en het niet lukte 
om tijdig nieuwe vrijwilligers voor de 
kersttocht te vinden. Een welgemeend 
dankjewel aan alle vrijwilligers die na 
veel jaren van inzet gestopt zijn. En ook 
al is het dit jaar niet gelukt, dank aan de 
werkgroep die er alles aan heeft gedaan 
om de kersttocht wel te kunnen 
organiseren. Misschien gaat het volgend 
jaar wel lukken. 

  
Kerststallen tentoonstelling 
Wel kunt u dit jaar genieten van een 
tentoonstelling van kerststallen. Die 
tentoonstelling is in de zaal Gaspeldoorn 
van Buurthuis Kadans en is op 
kerstavond, 1e en 2e kerstdag voor en na 
de vieringen te bezichtigen.  
 

Kerkbijdrage 
Ook dit jaar ontvangt u in de 
maand december een brief met de 
vraag om ons financieel te 
(blijven) steunen in het nieuwe 
jaar. We hopen dat u ook in 2019 
weer deelneemt, zodat we onze 
werkzaamheden kunnen blijven 
voortzetten. 
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