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

Maandelijkse 
activiteiten

13 maart 
Meditatieviering 
19.30 uur in “het 
Kompas”. 

28 maart 
Koffiemiddag 
14.00 – 15.30 uur 
in “het Kompas”. 

13 maart 
Lunch 
12.30 – 15.00 uur in 
ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 

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

Filmavond 
Woensdag 27 maart is er een filmavond 
om 19.30 uur in de Ontmoetingsruimte van 
de Protestantse kerk. We kijken naar 

‘Down to earth’. Een documentaire waarin 
een gezin met jonge gezinnen overal op 
de aarde op zoek gaat naar ‘whisdom 
keepers’. 

Thema-avond 
De tweede avond rondom het thema “Wie 
zeggen jullie dat ik ben” is op dinsdag 12 
maart om 19.30 uur in “het Kompas”. 
Pastor Gusie van Erp zal deze avond 
inleiden. Meer info: klik hier… 

Rondom ons… 
Matthäus Passion 
12 april in Lidwinakerk.  
www.philipskoor.nl/mp2019 

The Passion Best 2019 
door Projectkoor SOL, 16 en 17 april 
Lidwinakerk. Info: fien65@outlook.com 

'Gotta serve somebody'  
Best Life 17 maart Lidwinakerk 
www.best-life.nl 

Viering Ontmoetingskerk 

Meerkollaan Eindhoven 

2 maart https://sove.dse.nl 

Actie voor Harapan 
Zondag 31 maart staat onze 
vastenactie in het teken van 
Harapan. Meer info: klik hier… 

Viering met Carnaval 
Zondag 3 maart is onze viering om 10.30 
uur in de Protestantse kerk. In Buurthuis 
Kadans wordt carnaval gevierd. Op 
woensdag 6 maart is er om 19.00 uur een 
Aswoensdagviering eveneens in de 
Protestantse kerk. 

Vastenactie 
De vastentijd is de periode voor Pasen. 
Van oudsher is dit een tijd van inkeer, 
bezinning en gebed. Het is een uitgelezen 
tijd om op zoek te gaan naar zin en 
betekenis van ons bezig zijn, om wat meer 
zicht te krijgen op de weg die wij te gaan 
hebben en op de mensen die wij 
tegenkomen. 
Bij A.i.B staat er in de zondagen voor 
Pasen steeds een ander symbool centraal 
en willen we verschillende manieren van 
vasten aanspreken om ook samen te 
proberen hieraan aandacht te besteden. 
Want: Vasten is zo veel meer dan alleen 
minder eten of geen alcohol drinken. 
Voor de eerste zondag, 10 maart, vragen 
wij u om een bloem mee te nemen. Dan 
maken we van al deze bloemen een 
boeketje voor mensen uit onze 
gemeenschap die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. In Groeiend Best en bij 
de mededelingen in de viering brengen wij 
u steeds op de hoogte van de volgende 
actie, zodat u tijdig geïnformeerd bent om 
deel te nemen. Doet u ook mee? 

Gezinsviering 
Kom er bij en doe mee!! Kom naar 
de gezinsviering op 17 maart om 
10.30 uur. Het kinderkoor zal in 
deze viering zingen. Wil je mee 
zingen in het kinderkoor? Dat kan. 
Kom eens luisteren bij de viering 
en sluit je aan. 

Koffietijd 
Elke werkdag staat 
er om 10.00 uur een 
kopje koffie voor u 
klaar in “het 
Kompas”. U bent 
van harte welkom. 
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