
 

Antonius in Beweging   
Nieuwsbrief september 2019 

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

 

Maandelijkse 
activiteiten 

 
4 september 
Meditatieviering 
19.30 uur in “het 
Kompas”. 
 
11 september 
Lunch 
12.30 – 14.30 uur 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 
 
23 september 
koffiemiddag 
14.00 – 15.30 uur  
in “het Kompas”. 
 
 
 
 
  
 
 

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

De kracht van aandacht. 
Zondag 15 september a.s. om 
10.30 uur is er een speciale 
viering van en door onze 
bezoekgroep met als thema “de 
kracht van aandacht”. Aan het 
einde van de viering is er een 
extra collecte voor de 
werkzaamheden van de 
bezoekgroep. Wij bevelen u die 
van harte aan. 

 

 

 

Cantiamo 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor Cantiamo.  

Ons koor bestaat momenteel uit 21 leden en dat is best wel veel. Toch 

kunnen we nog wel wat meer leden gebruiken. Wij zijn namelijk nooit met  21 

personen aanwezig om de Vieringen te ondersteunen. Door vakanties en 

ziekte zijn we altijd met minder.  

Zo hebben we 8 september het probleem dat er 4 leden op vakantie zijn en 

dat we met drie leden zitten, die helaas door ziekte, niet aanwezig kunnen 

zijn. Dan blijven er dus 14 koorleden over, en dat is niet veel. 

Kom gewoon eens een keertje, geheel vrijblijvend, naar onze repetitie om de 

sfeer te proeven. Wij repeteren  altijd op donderdag in de Ontmoetingsruimte 

van de Protestantse Kerk van 19.00-20.00 uur. Meestal repeteren we maar 

één keertje in de maand.  

De eerstvolgende repetitie is op donderdag 5  

september en daarna weer op 10 oktober.  

Wij kijken met spanning uit wie ons koor 

komt versterken! 

 

Tonny van Pruijssen 

 

Antoniusviering 
 
Graag willen we u van harte uitnodigen voor 
onze jaarlijkse startviering  
op 8 september a.s. om 10.30 uur in 
Buurthuis Kadans.  
 
Met deze viering wordt weer “de aftrap” 
gegeven voor het kerkelijk werkjaar in onze 
gemeenschap. Samen zingen en bidden en 
weer goede moed op doen.  
Het bestuur, het pastoraat, de vrijwilligers 
van alle werkgroepen (en dat zijn er nogal 
wat) gaan weer aan de slag. Samen zetten 
we er weer de schouders onder en maken 
we ons weer sterk voor de toekomst van 
onze gemeenschap.  
Uw steun is en blijft hard nodig, want zonder 
uw betrokkenheid is er geen gemeenschap. 
Elkaar blijven bemoedigen, daar is de 
Startviering voor!  
 
Na afloop drinken we samen gezellig 
koffie/thee en is er gelegenheid om wat bij 
te kletsen. U komt toch ook?   

 

Rond om ons: 
 
Rommelmarkt PKN. 
Zaterdag 28 september. 
Meer info; klik hier… 

 

Koffie 

Dagelijks staat voor 
u de koffie klaar om 
10.00 uur in “het 
Kompas” . Loop 
gerust eens binnen. 
 

 

 

https://antoniusinbeweging.nl/rommelmarkt-pkn/

