
 

Antonius in Beweging   
Nieuwsbrief juni 2019 

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

 

Maandelijkse 
activiteiten 

 
5 juni 
Meditatieviering 
19.30 uur in “het 
Kompas”. 
 
5 juni Lunch 
12.30 – 14.00 uur 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 
 
20 juni 
Koffiemiddag 
14.00 – 15.30 uur  
in “het Kompas”. 
 
 
 
  
 
 

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

 
 

   Taizé          
 Z                      Zaterdag 22 juni is er om 

    19.00 uur een Taizé viering  
    in de Protestantse kerk.  

 
 

 

Vieringen Pinksteren 
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. 
  

 

BHV 
De afkorting BHV staat voor 
bedrijfshulpverlening en een 
dergelijke organisatie is opgezet 
om hulp te kunnen verlenen bij 
onveilige situaties in een bedrijf. 
Ook bij AiB zijn er BHV’ers en 
zijn we op zoek naar leden met 
een BHV diploma, wilt u meer 
lezen klik hier…. 

 

Zing je mee? 
Het kinderkoor is op zoek naar 
jou. Wil je zingen, zing dan mee 
in ons gezellige kinderkoor. Bijna 
elke maandag is er een repetitie 
in de aula van basisschool de 
Pearsacker van 18.45 uur tot 
19.30 uur. Loop gerust eens 
binnen om mee te komen zingen.  

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

Antoniusviering  
De naamdag van Antonius vieren we dit jaar 
op zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag om 
10.30 uur in Buurthuis Kadans. Een 
sfeervolle en feestelijke viering waarin we 
zingen en bidden op voorspraak van 
Antonius. Met Pinksteren heeft Jezus ons 
zijn inspirerende Geest gegeven. Deze 
Geest heeft er tevens voor gezorgd dat AiB 
is ontstaan; onder Zijn enthousiasme en 
inspiratie! Cantiamo en het Kinderkoor 
zullen samen zingen. Na afloop van de 
viering zullen we het Antoniusbrood delen 
en is er gelegenheid om een kopje koffie of 
thee te drinken. U bent van harte welkom. 

 

 

 

Lopers Gezocht! 
Eenmaal per maand wordt in Best het 
oud papier opgehaald door A.W.B.P.& A. 
De actie is elke 3de vrijdag van de maand 
en start om 18:30 uur en duurt ongeveer 
twee uur. Na de actie wordt er telkens 
een kopje koffie, iets fris of een pilsje 
gedronken. 
Belangrijk is dat wij voldoende lopers 
hebben om de inkomsten van deze acties 
te behouden, want de opbrengst van het 
oud papier komt ten gunste van de 
Protestante gemeente Best, Antonius 
kerk en Antonius in Beweging.  
De verdeling van de  
opbrengst vindt plaatst  
op basis van het  
aantal lopers. 
Heeft u interesse  
neemt gerust contact  
op met het secretariaat.  
 

 

 

Overstapviering 
Zondag 16 juni is er een 
Overstapviering. In deze viering 
gemaakt door en voor de 
kinderen uit groep 8 die de 
overstap gaan maken naar het 
middelbaar onderwijs. Dit jaar 
heeft Isa de overstap samen met 
haar gezin voorbereid en zal ze 
meedoen in de viering. U bent 
van harte welkom om 10.30 uur 
in Buurthuis Kadans.  

Bestuursverkiezingen 
Op woensdag 22 mei is er weer 
een gemeenschapsavond 
geweest. De avond stond in het 
teken van financiële 
verantwoording over 2018, 
bestuursverkiezing en verder 
gezellig samenzijn. Wat betreft 
de bestuursverkiezing … Lees 
verder en klik hier…. 
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