
 

Antonius in Beweging   
Nieuwsbrief oktober 2019 

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

 

Maandelijkse 
activiteiten 

 
2 oktober 
Meditatieviering 
14.00 uur in “het 
Kompas”. 
 
9 oktober Lunch 
12.30 – 14.00 uur 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 
 
22 oktober 
Koffiemiddag 
14.00 – 15.30 uur  
in “het Kompas”. 
 
 
 
  
 
 

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

Eerste Breken en Delen. 
De informatie- en tevens inschrijfavond 
voor ouders en kinderen die deel willen 
nemen aan Eerste Breken en Delen is op 
maandag 25 november om 19.00 uur in 
“het Kompas” en de feestelijke viering zal 
zijn op zondag 17 mei 2020 

 

 

Filmavond 
10 oktober is er een filmavond om 19.30 
uur in de ontmoetingsruimte van de 
Protestantse kerk. Deze avond kijken we 
naar de film; Doof Kind. Wilt u meer info 
over de film klik dan hier…. 

Afscheid Martin Kroon 
Op 15 september hebben we 
afscheid genomen van dominee 
Martin Kroon. Hij gaat met 
emeritaat (pensioen). Het was 
een mooie en indrukwekkende 
viering. Er was veel om bij stil te 
staan. Het was goed te merken 
hoe geliefd Martin bij de 
Protestantse Gemeente is. Hij 
zal gemist worden, ook al blijft 
hij naast de kerk wonen. Klik 
hier en lees verder…. 

 
Allerzielen 
Zaterdag 2 november is er om 
19.00 uur een Allerzielenviering 
in de Protestantse kerk. Een 
herdenkingsviering van alle 
overledenen uit onze 
gemeenschap, van het afgelopen 
jaar in het bijzonder. U bent van 
harte welkom. 

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

Familieviering 
Zondag 27 oktober is er een 
familieviering met het thema “Opa en 
Oma” om 10.30 uur in Buurthuis 
Kadans. 
Een viering waarin u met uw kinderen 
en vooral ook uw kleinkinderen van 
harte welkom bent. De dienst wordt 
ondersteund door een professionele 
presentatie op een groot scherm.  
De muziek wordt begeleid door You 
Tube filmpjes: met beeld, geluid en 
tekst. Zo is de viering visueel en qua 
geluid goed te volgen, ook voor de 
kleintjes. Groot en klein is van harte 
welkom. 

 

 

 

Taizé 
Zaterdag 5 oktober is 
er een Taizé viering 
om 19.00 uur in de 
Protestantse kerk. Het 
thema is; hangt het 
van ons af, of…..? 

Miko-Kamp 
Dit jaar is een jubileum jaar voor het  
Miko- Kamp. 25 jaar! Het kamp heeft dit 
jaar een feestelijk tintje en zal worden 
gehouden op 4-5 en 6 oktober. 
Iedereen heel veel plezier en dank voor 
alle jaren organisatie.  

Overstapviering 
De informatie- en tevens 
inschrijfavond voor de 
Overstapviering is op maandag 13 
januari 2020 om 19.00 uur in “het 
Kompas”. De overstapviering is op 
zondag 21 juni 2010. 
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