Antonius in Beweging
Nieuwsbrief april 2019
Een levende gemeenschap die de boodschap van Jezus eigentijds probeert uit te dragen.

Vernieuwde Kruiswegviering

Maandelijkse
activiteiten
3 april
Meditatieviering
19.30 uur in “het
Kompas”.

op Goede Vrijdag is er een Kruisweg 2.0
We gedenken het leven en sterven van
Jezus. We doen dit met behulp van
kleurrijke afbeeldingen die de 14 momenten
(staties) van Jezus lijdensweg laten zien en
ondersteunen het met symbolen.

Kom en beleef het mee, in beeld,
tekst en muziek.
Goede Vrijdag 19 april
om 15.00 uur in Buurthuis Kadans.

Thema-avond

23 april
Koffiemiddag
14.00 – 15.30 uur
in “het Kompas”.

De derde avond rondom het thema “Wie
zeggen jullie dat ik ben” is op dinsdag 9
april om 19.30 uur in “het Kompas”.
Broeder Richard van Grinsven zal deze
avond inleiden. Meer info: klik hier….

10 april Lunch
12.30 – 15.00 uur in
ontmoetingsruimte
Protestantse kerk.

Vieringen Goede Week en Pasen

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

Klik hier…. voor een overzicht van alle
vieringen in de Goede Week en Pasen.
Wij hopen u te mogen begroeten.

Paasnachtwake door jongeren
Na de paaswake op zaterdag 20 april gaan
de jongeren met alle belangstellenden naar
de parkeerplaats bij “het Kompas”. Daar
brandt het vuur en vandaaruit zullen ze met
fakkels naar het Wilhelminapark gaan. Meer
info klik hier…. en lees verder.

Gezinsviering
Zondag 14 april is er een
gezinsviering en tevens
Palmzondag viering. Het
kinderkoor zal in deze viering
samen met ons zingen. Daan,
Jesse, Joshua en Marijn zijn
aanwezig ter voorbereiding op
het Eerste Breken en Delen.
Komt u ook met uw kinderen en
kleinkinderen?

Inktcartridge
Vanaf heden kunt u bij AiB uw
lege inktcartridges inleveren. In
“het Kompas” en in Buurthuis
Kadans staat hiervoor een
verzamel box. Voor een volle box
krijgt AiB een financiële
vergoeding.

Meimaand Mariamaand
Ook dit jaar gaan we weer op de fiets naar
de H. Eik. Wilt u deelnemen? Voor meer
info klik hier….

Kinderkoor
Kom erbij en doe mee!!
We oefenen (bijna) elke week op
maandag van 18.45 uur tot 19.30 uur in
Basisschool de Paersacker.
Loop gerust eens binnen!
Het secretariaat in ons
ontmoetingscentrum
“het Kompas” is
bereikbaar op nummer:
06 208 107 36

Filmavond
Woensdag 24 april is er een
filmavond om 19.30 uur kunt u
komen kijken naar Les
Innocentes.
Voor meer info klik hier….

