
 

Antonius in Beweging   
Nieuwsbrief november 2019 

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

 

Maandelijkse 
activiteiten 

 
3 november 
Meditatieviering 
19.30 uur in “het 
Kompas”. 
 
6 november Lunch 
12.30 – 14.00 uur 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 
 
21 november 
Koffiemiddag 
14.00 – 15.30 uur  
in “het Kompas”. 
 
 
 
  
 
 

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. 

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

 

 

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

Bericht van het bestuur 
Op de gemeenschapsavond in mei jl. is er 
gesproken over een mogelijke organisatie 
van een Kerst-Inn. Hierover zou het 
bestuur nog bij u terugkomen. In deze 
nieuwsbrief het bericht van het bestuur. 
Klik hier…. om het te lezen. 

 
 
 
 
 

Allerzielen 
Zaterdag 2 november is er om 
19.00 uur een Allerzielen viering 
in de Protestantse kerk. In deze 
viering herdenken we onze 
dierbare overledenen. Na afloop 
is er gelegenheid om samen 
koffie of thee te drinken. U bent 
van harte welkom. 

Rondom ons: 
Best life 
 # fearless 3 november. 
www.best-life.nl 
 
PKN zoekt een tuinman.  
Meer info klik hier…. 
 

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

Speculaasactie Harapan 
Op zondag 17 november is er aansluitend 
aan de viering gelegenheid om speculaas te 
kopen van de Stg. Harapan.  
Een speculaasactie voor een kindertehuis  
in Indonesië. 
Wilt u meer info 
over deze actie, 
klik hier….  
en lees verder. 

 

Filmavond 
Woensdag 27 november kunt u om 19.30 
uur komen kijken naar de film; “Barbara” in 
de ontmoetingsruimte van de Protestantse 
kerk. Klik hier…. Voor meer info over de 
inhoud van deze film. 

Op zondag 29 december  
om 16.00 uur in Buurthuis Kadans. 
“Beleef de Muziek’2019” is geen 
kerkdienst, er is geen preek, het is ook 
geen concert. Het is een feestelijk, 
sfeervol, inspirerend en bovenal een 
muzikale belevenis. Reserveer de datum in 
je agenda en zorg dat je erbij bent. 
 
Beleef mee, luister mee en zing mee. 
Klik hier…. en lees alles over de opzet van 
dit nieuwe evenement van AiB. 

 
 
 

Stairway to Heaven? 
 

Beleef de Muziek’2019!  
 

Taizé 
Zaterdag 23 november is er om 
19.00 uur een Taizé viering in 
de Protestantse kerk. 

https://antoniusinbeweging.nl/bericht-van-het-bestuur/
http://www.best-life.nl/
https://antoniusinbeweging.nl/pkn-zoekt-tuinman/
https://antoniusinbeweging.nl/speculaasactie/
https://antoniusinbeweging.nl/barbara/
https://antoniusinbeweging.nl/stairway-to-heaven/

