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

Vieringen met Hemelvaart en
Pinksteren.

Maandelijkse
activiteiten

Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei om
10.30 uur in Buurthuis Kadans.
Eerste Pinksterdag: 9 juni om 10.30 uur in
Buurthuis Kadans. Dit is tevens de
Antoniusviering.
Tweede Pinksterdag: 10 juni om 10.30 uur
in Buurthuis Kadans.

Bedevaart fietstocht naar H. Eik
1 mei
Meditatieviering
19.30 uur in “het
Kompas”.

Op dinsdag 14 mei kunt u deelnemen aan
een fiettocht naar de H. Eik in Orischot.
Wilt u meer info, klik dan hier…..

20 mei
Koffiemiddag
14.00 – 15.30 uur
in “het Kompas”.

Familieviering

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

Facebook bekijken klik hier….
De omslagfoto van de facebookpagina van
AiB is sinds de Paasdagen gewijzigd. De
Pastoraatgroep beheert de facebookpagina
en heeft de bovenstaande afbeelding
hiervoor gekozen. Regenboog kleuren,
hart, mensen: het verwijst allemaal naar
onze identiteit: wie we (willen)zijn. Een
open gemeenschap waarin iedereen
welkom is en zijn eigen plek heeft. Deze
kleuren staan voor acceptatie, liefde,
respect en een groot hart voor anderen en
jezelf. Als we onszelf lief hebben, kunnen
we dat ook voor een ander opbrengen. AiB
vormt een warme kring van mensen die
elkaar helpen, steunen, blijven vertrouwen
in hun medemens en in de wereld. Dat
alles geïnspireerd door Jezus en zijn
liefdevolle houding en boodschap voor ons!

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

Woensdag 22 mei is er om 20.00 uur een
gemeenschapsavond in Buurthuis Kadans.
Deze avond staat o.a. in het teken van de
bestuursverkiezingen. U komt toch ook?

Kom er bij en doe mee!! Kom naar
de familieviering op 19 mei om
10.30 uur. In deze feestelijke
viering zullen Jesse, Joshua,
Daan en Marijn voor het eerst
deelnemen aan het Breken en
Delen. 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 en doe lekker mee.

Het Kompas
Het Kompas is op vrijdag 31 mei,
de dag na Hemelvaart gesloten.
Intenties voor de viering kunt u
voorafgaand aan de viering
opgeven.

Rondom ons…
Best Life
12 mei om 19.00 uur
Lidwinakerk
www.best-life.nl

