
 

Antonius in Beweging   
Nieuwsbrief januari 2019 

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

 

Maandelijkse 
activiteiten 

 2 Jan 
Meditatieviering 
19.30 uur in “het 
Kompas”. 
 
3 Jan 
Koffiemiddag 
14.00 – 15.30 uur  
in “het Kompas”. 
 
13 Jan 
Gezinsviering  
Met m.m.v. het 
Kinderkoor en 
voorstellen van de 
kinderen die 
deelnemen aan 
Eerste Breken en 
Delen in 2019. 
 
16  Lunch 
12.30 – 15.00 uur in 
ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 
 
31 Jan 
Repetitie Cantiamo 
19.00 uur in 
ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 
 
28 Jan 
Koffiemiddag 
14.00 – 15.30 uur 
In “het Kompas”. 
 
 

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

 

Het kinderkoor 
is op zoek naar jou!!! 
Van zingen word je blij. 
Het kinderkoor is dringend op zoek naar 
kinderen die mee willen zingen. 
Bijna elke maandag is er repetitie van 
18.45 uur tot 19.30 uur in de aula van de 
basisschool de Paersacker. 
Loop gerust eens binnen.  
 

 
 

 

Stoelenzetters 
We hebben het al eerder 
gevraagd maar we zijn en blijven 
nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers om voor aanvang van 
de viering de stoelen mee klaar 
te zetten in Buurthuis Kadans. 
Eén keer in de drie maanden op 
zondagochtend. Kunnen we op 
uw hulp rekenen? Laat het even 
weten via het secretariaat. 
 

Thema-avond 
 

 
 
 

Kerkbijdrage 
In december heeft u een brief 
ontvangen 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.  
 

Filmavond voor de Jeugd 
Zondag 20 januari is er een 
filmavond en maaltijd voor de 
jeugd van AiB en PKN.  Wil je 
meer weten over de film en deze 
avond klik hier…. en lees verder. 

Dinsdag 8 januari 
2019 uur is er een 
avond waarin 
gastspreker Huub 
Schumacher u 
meeneemt in een 
lezing over “God en 
geloven in deze tijd” 
n.a.v. zijn boek; God 
wat ben je veranderd.  
 
 
 

De avond is in de Ontmoetingsruimte 
van de Protestantse kerk en begint om 
19.30 uur. Wij vragen u voor deze avond 
een vrijwillige bijdrage als 
tegemoetkoming in de kosten. Meer info; 
klik hier…. en lees verder. 
 

Filmavond 
De eerste filmavond van dit jaar 
gaat van start met de film; 
Noces op 24 januari om 19.30 
uur in de Ontmoetingsruimte 
van de Protestantse kerk. Meer 
info; klik hier…. en lees verder.  

 

https://antoniusinbeweging.nl/film-en-maaltijd-voor-de-jeugd/
https://antoniusinbeweging.nl/wp-content/uploads/2018/12/Huub-Schumacher-bij-Antonius-in-Beweging.pdf
https://antoniusinbeweging.nl/filmavond-noces/

