
 

Antonius in Beweging   
Nieuwsbrief december 2019 

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

 

Maandelijkse 
activiteiten 

 
2 december 
Koffiemiddag 
14.00 – 15.30 uur  
in “het Kompas”. 
 
4 december 
Meditatieviering 
19.30 uur in “het 
Kompas”. 
 
19 december  
Kerstontmoeting 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk. 
 
 
 
 
  
 
 

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! 
 

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 2020. 
 

Vieringen met Kerst en Nieuwjaar 
Een rooster van alle vieringen komt in het 
gemeenschapsblad van december en vanaf 
15 december ook op onze website. 

Beleef de Muziek2019 
Er zijn nog slechts paar dagen om je 
favoriete nummer door te geven voor 
“Beleef de Muziek2019”.  
De afspeellijst voor deze middag begint al 
aardig vorm te krijgen. En wil je dat jouw 
nummer ten gehore wordt gebracht? Geef 
het dan voor 14 december aan ons door!  
Dit kan via onze website, facebook of kom 
even langs in “het Kompas”. 
 
Beleef de Muziek2019 wordt gehouden op 
zondag 29 december om 16.00 uur in 
Buurthuis Kadans. Het is geen kerkdienst, 
er is geen preek, het is ook geen concert. 
Het is feestelijk, sfeervol inspirerend en 
bovenal een muzikale belevenis. 
Onder het genot van een kopje koffie/thee 
of glühwein kunt u luisteren en meezingen 
met Beleef de Muziek2019. 
En ook jij kunt erbij zijn. Entree is gratis. 
Een vrijblijvende bijdrage voor AiB is 
mogelijk. 

 

“Geen kind is zo aanwezig als een kind 
dat wordt gemist” 

Wereldlichtjesdag 
De tweede zondag van 
december is Wereldlichtjesdag.  
In de viering op zondag 8 
december om 10.30 uur staan we 
hier bij stil en besteden we er 
aandacht aan. 

Kerstontmoeting 
Op donderdag 19 december van 12.30 tot 
15.00 uur is er een kerstontmoeting. We 
komen samen om stil te staan bij het 
kerstverhaal, elkaar te ontmoeten, samen 
te zingen en dat alles onder het genot van 
diverse hapjes en drankjes. Fijn als u erbij 
bent. Aanmelden kan tot 17 december via 
het secretariaat of op zondag na de viering. 

 

Actie Kerkbalans 
Deze maand ontvangt u een brief 
met de vraag om deel te nemen 
aan de actie kerkbalans. We 
willen u vragen om ons ook voor 
2020 weer financieel te steunen 
zodat we onze werkzaamheden 
en activiteiten voort kunnen 
blijven zetten.  

Uitnodiging 
We nodigen u van harte uit voor onze  
Nieuwjaarsviering op zondag 5 januari 2020. 
Na deze viering is er gelegenheid om  
onder het genot van een kopje koffie/thee 
elkaar de beste  
wensen voor 2020 
persoonlijk over 
te brengen.  

Rondom ons: 
“Beyond your limits” 
15 december - 19.00 uur 
Lidwinakerk   www.best-life.nl 
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