
 

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. 
 

 

Antonius in Beweging   
Nieuwsbrief januari 2020 

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

 

 Maandelijkse 
activiteiten 

 
8 januari 
Meditatieviering 
19.30 uur in “het 
Kompas”. 
 
15 januari Lunch 
12.30 – 14.00 uur 
Ontmoetingsruimte 
Protestantse kerk.  
 
29 januari 
Koffiemiddag 
14.00 – 15.30 uur  
in “het Kompas”. 
 
 
 
 
 
  
 
 

Actie Kerkbalans 
In december heeft u een brief  
ontvangen 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 voor u en AiB voort 
kunnen blijven zetten.  

Filmavond 
Donderdag 23 januari is er een filmavond. 
De film ‘The Children Act’ zal worden zal 
om 19.30 getoond worden in de 
ontmoetingsruimte van de protestantse 
kerk. Meer info over de film, klik hier…. 

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

Thema-avond “Wat is wijsheid” 
Dinsdag 14 januari is de eerste thema-
avond om 19.30 uur in “het Kompas”. 
Inleider deze avond is Bert Tilmans, 
minderbroeder bij de Franciscanen. Wilt u 
meer info over deze avond klik dan hier…. 
en lees verder. 

Familieviering 
Zondag 26 januari is er om 
10.30 uur een familieviering. 
Het thema van de familieviering 
is ‘winter’. Door samen te 
zingen en met ondersteuning 
van YouTube clipjes maken we 
er een viering van die door 
groot en klein goed te volgen is 
en mee te beleven is. In deze 
viering zullen de kinderen die 
deelnemen aan Eerste Breken 
en Delen zich aan de 
gemeenschap voorstellen.  
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! 
 

Nieuwjaarwens AiB 
 
Mij is gevraagd een nieuwjaarswens te 
schrijven voor 2020 en daarmee gaan mijn 
gedachten toch nog even naar 2019. In 
2019 zijn wij als Antonius in Beweging weer 
volop in beweging geweest en zijn er weer 
vele vieringen, familie-vieringen, koffie 
middagen, thema-avonden, 
ziekenbezoeken, filmavonden, een 
vrijwilligers avond, een vrijwilligers 
bedankavond en nog veel andere 
activiteiten georganiseerd. 
 

Dit allemaal kan alleen gerealiseerd worden 
door de inzet van iedereen die betrokken is 
bij Antonius in Beweging, want samen 
kunnen we meer dan alleen. Klik hier…. en 
lees verder 

 

https://antoniusinbeweging.nl/the-children-act/
https://antoniusinbeweging.nl/winteravonden/
https://antoniusinbeweging.nl/nieuwjaarwens-aib/

