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

Vieringen in de vakantie

Maandelijkse
activiteiten
3 juli High Tea
12.30 – 14.30 uur
Ontmoetingsruimte
Protestantse kerk.
15 juli
30 juli
14 augustus
29 augustus
Koffiemiddag
14.00 – 15.30 uur
in “het Kompas”.
In de vakantieperiode zijn er in juli
en augustus geen
meditatievieringen.
Daarna weer elke
eerste woensdag
van de maand.

Tijdens de zomervakantie is Buurthuis
Kadans drie weken gesloten voor
onderhoud.
Wij zijn dan van harte welkom in de
Protestantse kerk.
Op zondag 21 juli en 28 juli is de viering
om 10.30 uur de tijd die we gewend zijn.
Op zondag 4 augustus begint de viering
om 10.00 uur één keer een half uurtje
eerder dus. Deze zondag zal Pastor Emile
voorgaan voor beide
geloofsgemeenschappen.

Zonnebloemen
Hoe is het met de
Zonnebloemenzaadjes
die u tijdens de
vastenactie gekregen
heeft? Heeft u gezaaid?
Zijn het mooie bloemen geworden?
Laat het ons dan zien en weten.
Stuur ons een foto van uw zonnebloemen
voor vrijdag 16 augustus naar
antoniusinbeweging@gmail.com dan laten
we tijdens de viering op zondag 19
augustus om 10.30 uur in Buurthuis
Kadans alle ingezonden foto’s aan u zien.

Oecumenische viering
Zondag 7 juli is er een
oecumenische viering samen
met de leden van de
Protestantse Gemeente.
Pastor Gusie zal samen met
Dominee Martin Kroon
voorgaan. De viering is om
10.00 uur in de Protestantse
kerk. Deze dag is Buurthuis
Kadans gesloten.
Na de viering is er gelegenheid
om samen een kopje koffie of
thee te drinken.

Het Kompas
Ons ontmoetingscentrum en secretariaat
in “het Kompas” is in de vakantieperiode
van 8 juli t/m vrijdag 16 augustus alleen op
vrijdagochtend geopend.
Loop gerust eens binnen op één van de
ochtenden, de gastvrouw schenkt graag
een kopje koffie voor u. Natuurlijk zijn we
wel elke dag telefonisch bereikbaar indien
dat nodig mocht zijn.

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

Mariaviering
Zondag 11 augtustus staat in het
teken van Maria
tenhemelopneming.
De viering is om 10.30 uur in
Buurthuis Kadans.

Rondom ons…
Ontmoetingstriduum
3-4-5 september Prinsenhof.
Aanmelden kan tot 11 juli a.s.
via de Bezoekgroep
Bedevaart Kevelaar
22 augustus 2019
www.eindhoven-kevelaer.nl

