
 

Maandelijkse 
activiteiten 

 
 7 februari 
Meditatieviering 
 
13 februari 
Lunch 
12.30 – 14.00 uur in 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk 
 
26 februari 
 Koffiemiddag 
14.00 - 15.30 uur in  
“het Kompas” 
 
28 februari 
19.00 uur  
repetitie Cantiamo 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk 
 

 
 

 

Taizé 
Zaterdag 2 februari is er een 
Taizé viering met als thema “licht 
en liefde”. De viering begint om 
19.00 uur in de Protestantse kerk.  

Zegenviering  

Zondag 3 februari is er om 10.30 uur een 
speciale zegenviering in Buurthuis 
Kadans. Tijdens deze zegenviering kan 
iedereen naar voren komen om  de 
zegen te ontvangen. De pastor zal 
iedereen zegenen, ongeacht afkomst, 
geaardheid, huidskleur, of je nu ziek of 
gezond bent en ongeacht je overtuiging. 
We zegenen die dag al het goede dat we 
gekregen hebben en daar horen wijzelf 
ook bij! We hopen en bidden dat deze 
viering meer acceptatie, liefde en 
respect voor elkaars anders-zijn en 
manier van leven zal bevorderen in onze 
wereld. Daarom is iedereen uitgenodigd 
die dag om naar voren te komen, de 
handen opgelegd te krijgen en een 
zegen te ontvangen. Een cadeautje van 
God aan jezelf. In Zijn ogen zijn we 
allemaal gelijk en geliefd. Meer 
positiviteit in deze wereld brengen, daar 
gaat het om die dag. Wees erbij! 
Hartelijk welkom en tot ziens allemaal. 
 

Antonius in Beweging   
Nieuwsbrief februari 2019 

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

 

Infoavond Overstapviering 
De informatie- en tevens inschrijfavond 
voor de kinderen uit groep 8 met hun 
ouders / verzorgers die deel willen 
nemen aan de Overstapviering is op 14 
maart om 19.00 uur in “het Kompas”. 

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

 

 

Record aantal Oliebollen 
Bent u benieuwd naar het 
record aantal en de mooie 
opbrengt van de oliebollenactie 
klik dan hier…. 

 

Thema-avond 
De eerste van drie thema-
avonden met als overkoepelend 
onderwerp: “Wie zeggen jullie dat 
ik ben” is op dinsdag 12 februari. 
Wilt u meer info klik dan hier…. 

Jongeren zingen Paaswake 
Er is een groepje enthousiaste AiB 
jongeren dat al een aantal keren heeft 
gezongen tijdens de viering op 
kerstavond en vorig jaar in de paaswake. 
Ook dit jaar gaan ze weer zingen op 
paaszaterdag. Heb je zin om mee te 
zingen, bel dan even naar het 
secretariaat en we voegen je toe aan de 
app-groep. Je krijgt dan alle info. 

Gezinsviering 
Zondag 24 februari is er om 
10.30 uur een gezinsviering 
waarin Daan, Joshua, Marijn en 
Jesse aanwezig zullen zijn ter 
voorbereiding op hun Eerste 
Breken en Delen.  
Het kinderkoor zal in deze viering 
samen met ons zingen. Heb je 
zin om mee te zingen in het 
kinderkoor? Loop dan eens 
binnen bij de repetitie op 
maandagavond 18.45 uur in de 
aula van Basisschool de 
Paersacker. 

 

Filmavond 
Op woensdag 20 februari is er de 
gelegenheid om The Visitor te bekijken. 
De filmavond begint om 19.30 uur in de 
Ontmoetingsruimte van de Protestantse 
kerk. Meer info over de film….klik hier. 

https://antoniusinbeweging.nl/record-aantal-oliebollen-gebakken/
https://antoniusinbeweging.nl/thema-avonden/
https://antoniusinbeweging.nl/filmavond-noces/

