
 

Rondom ons:  
 
1 februari 18.30 uur 
Moderne Devotie: Geert Grote 
en Thomas à Kempis. 
Ontmoetingskerk Eindhoven  
www.sove-eindhoven.nl 
 
9 februari 2020. 14.00 uur 
Mooche meets Muchoss 
’t Tejaterke. https://tejaterke.nl/ 
 
Soepconcert vocalgroep NRG 
16 februari 11.30 uur 
’t Tejaterke   
http://www.tejaterke.nl 
 
 

 

Antonius in Beweging   
Nieuwsbrief februari 2020 

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

 

 Maandelijkse 
activiteiten 

 
5 februari 
Meditatieviering 
19.30 uur in “het 
Kompas”. 
 
12 februari Lunch 
12.30 – 14.00 uur 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk.  
 
27 februari 
Koffiemiddag 
14.00 – 15.30 uur  
in “het Kompas”. 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Filmavond 

Woensdag 19 februari kunt u naar de film 
“Rams” komen kijken in de 
ontmoetingsruimte van de Protestantse 
kerk. Om 19.00 uur staat de koffie klaar 
en om 19.30 uur start de film. Meer info 
over de inhoud van de film, klik hier…. en 
lees verder. 

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

Thema-avond “Wat is wijsheid” 
Dinsdag 11 februari is de tweede thema-
avond om 19.30 uur in “het Kompas”. 
Inleider deze avond is Jack Steegs, Hij zag 
en ziet het (soms verborgen) leed dat er is 
onder onze boeren en is pastor geworden 
om de boeren bij te staan. Wilt u meer info 
over deze avond klik dan hier…. en lees 
verder. 

 

 

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

 
 
 
 
 
Zaterdag 1 februari is er om 19.00 uur een 
Taizé viering in de Protestantse kerk. Het 
thema van de viering is “ Toegewijd aan 
God”. U bent van harte welkom. 

Vieringen met Carnaval 
Zondag 23 februari is er om 
10.30 uur een viering in de 
Protestantse kerk. Buurthuis 
Kadans is deze dag i.v.m. 
carnaval gesloten. 
 
Woensdag 26 februari is er om 
19.00 uur een Aswoensdag-
viering in de Protestantse kerk. 

Het Kompas 
Tijdens de carnavalsdagen op 
maandag 24 en dinsdag 25 
februari is “het Kompas” 
gesloten. We zijn natuurlijk wel 
altijd telefonisch bereikbaar.  
Kom gerust eens langs in “het 
Kompas” de gastvrouw schenkt 
graag een kopje koffie voor u. 
 
 
 

 
 
Oliebollen 
Aan het einde van het jaar zijn er door de 
jeugd van AiB & PKN oliebollen 
gebakken. Klik hier…. dan kunt u lezen 
dat deze dag gezellig is verlopen. 
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