
Verslag 22 april 2015: Gemeenschapsavond Antonius in Beweging. 
 
Minstens eens per jaar nodigt het bestuur van Antonius in Beweging, mede namens het  pastorale 
team , alle leden van de gemeenschap uit om bij elkaar te komen voor een gemeenschapsavond. Zo 
ook op 22 april jongstleden. Bijna 100 mensen hadden zich verzameld in  Buurthuis Kadans. Zij 
luisterden naar en spraken zich uit over de koers van Antonius in Beweging voor de komende tijd en 
de gang van zaken in het afgelopen jaar.  
 
Op de agenda stonden o.a.: 

- Een verslag van het  pastorale team over de gang van zaken rond de vieringen (met o.a. de 
Overstapviering voor jongeren die de basisschool gaan verlaten en de paasnachtwake voor 
jongeren, de woensdagavondvieringen,  het verschil tussen gebedsdiensten, vieringen van 
“Breken en Delen en Eucharistievieringen) en  hun plannen voor het komende jaar met o.a. 
een eigen Passion met Pasen in 2016 en de terugkeer van de Kersttocht. 

- Een verslag van de werkgroep ‘Visie en Toekomst’ met daarbij accenten op de contacten met 
andere geloofsgemeenschappen en het bewaren van de katholieke identiteit. 

- Een terugblik door het bestuur van Antonius in Beweging over het afgelopen jaar, waarbij de 
financiële situatie werd toegelicht. Ook de start dit jaar van een kascontrolecommissie en 
hun (positieve) bevindingen werd aan de orde gesteld. Dit jaar werd de commissie bemand 
door Harrie  Crielaars en Erik Rickelman. Voor volgend jaar heeft zich ook  Harry Verschuuren 
gemeld. Hij zal dan met een van beide heren die dit jaar in de commissie zaten de 
kascontrolecommissie bemannen. Op die manier wordt continuïteit gewaarborgd en wordt 
voorkomen dat elk jaar dezelfde mensen de controle moeten uitvoeren. Dank aan alle drie. 

- Piet Leemans heeft nog eens uitgelegd hoe het kan dat u door meer te schenken aan 
Antonius in Beweging, via de belastingteruggaaf niet alleen ons maar ook uzelf bevoordeelt. 
Dat kan via de z.g. ANBI-regeling. Voor meer info kunt u bij Piet terecht  
(pa.leemans@gmail.com)  of tel. 0499 329292). 

- De ervaringen met zowel Buurthuis Kadans als met “het Kompas” zijn voor ons positief. 
Navraag leverde op dat dat bij u ook zo was. 

- Over een aantal zaken hebben we met u van gedachten gewisseld en door u te laten 
stemmen hebben we de mening van de gemeenschap gevraagd. Dat heeft het volgende 
opgeleverd: 

o Uit de gemeenschap zelf is de vraag voortgekomen of pastor Gusie van Erp ook 
kinderen mag dopen, net als Pastor Hans van de Laar. Dit werd door iedereen (zo te 
horen) als zeer zeker beaamt. 

o In het beleidsplan ‘Visie en Toekomst’ is sprake van de noodzaak van een goede 
balans tussen traditie en vernieuwing. Ongeveer 95 % van de  aanwezigen liet weten 
dat dat evenwicht belangrijk was en dat ze vonden dat er genoeg ruimte was voor 
beiden in de huidige aanpak: zowel traditie als vernieuwing. Daarbij werd er op 
gewezen dat meer actualiteit van gebeurtenissen van belang in de wereld mochten 
worden meegenomen in de diensten, zonder dat er een ‘poppenkast’ van moet 
worden gemaakt. 

o Iedereen was het er over eens dat de Eucharistievieringen zoals die door Richard 
Schreurs worden geleid, ondanks de traditie van de ritus, beperkte vernieuwingen 
mogen bevatten, waarbij blijvend moet worden uitgegaan van het Joods-Christelijke 
cultuurgoed. 

o De vraag of een voorganger van een andere (gelijkgestemde) gemeenschap zo af en 
toe moet voorgaan bij ons  werd door ongeveer 85% van de mensen als een goed 
idee omarmt, als het tot een enkele keer beperkt blijft. Daarbij werd wel gesteld dat 
het niet steeds een andere ‘onbekende’ moet zijn. Onze eigen voorgangers zijn en 
blijven cruciaal voor onze gemeenschap. 
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o Het idee van een verandering van de begintijd van de zondagsvieringen in de 
zomermaanden werd door bijna iedereen verworpen. Dat betekent dat die hele jaar 
om 10.30 uur blijven beginnen. 

o De aanwezigen gaven aan dat er niet meer contacten hoeven te worden 
georganiseerd tussen de verschillende werkgroepen van onze gemeenschap. 

o Het merendeel van de aanwezigen was tevreden met de muzikale ondersteuning in 
de vieringen (koren, muziekgroepen en samenzang). Er werd nog wel even gewezen 
op de zanggroep ‘Conversation’ en de ‘Bekkersband’. Waarvoor dank. 

o De vieringen op woensdagavond in “het Kompas” worden de laatste tijd door minder 
mensen bezocht. Gevraagd werd  hoe hier mee mee om  moeten gaan. Daaruit is 
naar voren gekomen dat we tot aan de zomervakantie doorgaan op  de manier zoals 
we nu gewend zijn. We gaan bekijken hoe we daarna vieringen kunnen houden in 
een bepaald thema, dat we van te voren bekend maken. Misschien ook  iets in  
meditatieve vorm.   Het  pastorale team buigt zich er over. 

o Vragen van mensen betreffende huwelijksvieringen / -inzegeningen, doop en andere 
speciale vieringen worden door het  pastorale team  getoetst aan de oprechtheid van 
de mensen die er om vragen en dan al  of  niet uitgevoerd. Dat was voor de 
aanwezigen ook het enige geldige criterium. In de praktijk heeft dat tot nu toe niet 
tot problemen geleid. 

De avond werd rond 10 over 10 gesloten. Daarbij werd afgesproken dat naast een gebed aan het 
begin (zoals die avond) een lied aan het einde van de bijeenkomst gewenst is. We houden daar zeker 
rekening mee. 
 
Namens  pastorale team  en bestuur: 
 
Frans Hulzink (secretaris). 


