
Verslag gemeenschapsavond Antonius in Beweging. 
Woensdag 18 november 2015. 
 
Er zijn ongeveer 80 mensen aanwezig. 
Na de opening door Hans en het verhaal van Gusie volgen er groepsgesprekken. 
De vraagstelling is: Waar moeten wij als AiB de komende tijd aan werken? Wat kunnen wij daarin 
betekenen om elkaar daarin vooruit te helpen? 
 
Groep 1. 
Proberen jongeren op een actieve manier bij AiB te betrekken en dan juist de jongeren van andere 
religies. Het begin kan gemaakt worden op de open dag van de moskee in Best, die binnenkort wordt 
gehouden. 
Belangrijk is om in hun geloof teleurgestelde mensen te bereiken. 
 
Groep 2. 
Het is beter om tien dingen goed te laten gebeuren, dan twintig dingen half. Kwaliteit is belangrijk. 
We moeten elkaar blijven dragen. Minder mobiele mensen ophalen, zodat zij ook naar de Kadans 
kunnen komen. AiB is voor iedereen. Saamhorigheid is de sleutel. 
Opmerking Hans: AiB gaat in 2016 starten met een gemeenschapshulpdienst. 
 
Groep 3. 
Er moet aandacht zijn voor geld. In de collecte is er steeds minder briefgeld. Zonder een 
waardeoordeel te willen geven, wordt er gemiddeld per persoon € 0,50 gegeven. Deze opmerking 
levert als reactie op dat mensen toch moeten geven wat ze hebben/willen: Het penningske van de 
weduwe is toch ook veel waard? 
Tevens wordt ook in deze groep de opmerking gemaakt dat de continuïteit erg belangrijk is. Er moet 
gezocht worden naar jongere mensen die voorgaan in liturgische diensten. 
Gusie merkt op dat zij met enkele jongeren hierover in gesprek is. 
 
Groep 4. 
De groep 30+ en 40+ is een lastige groep om te bereiken. Er moet geprobeerd worden om ouders van 
kinderen en jongeren bij de Kersttocht te betrekken en ze te behouden voor AiB. 
Een leuk initiatief zou kunnen zijn dat kinderen/jongeren gaan koken voor ouderen. 
 
Groep 5. 
Hier spreekt een tevreden groep, zij vinden dat er veel wordt gedaan voor ouderen en kinderen. Toch 
moet er geprobeerd worden om meer mensen te betrekken bij AiB, zoals bijvoorbeeld film- en 
soosavonden. Een belangrijke vraag is: Tijdens welke momenten in het leven kun je mensen ergens 
bij betrekken, bijvoorbeeld tijdens de opvoeding, het werk, rouwverwerking. 
Er wordt een opmerking gemaakt over de meditatieviering, deze zou zo zweverig zijn. 
Hans antwoordt dat deze viering juist door veel mensen als waardevol en een echte aanrader wordt 
beschouwd. 
 
Groep 6. 
Ook deze groep wil graag de jeugd en jongeren binnenhalen, maar vraagt zich tegelijkertijd af hoe we 
dat kunnen doen. 
Hans vertelt dat een mooie gelegenheid hiervoor is de Passion. Helaas is Passion 2016 niet 
doorgegaan vanwege onvoldoende financiële middelen. Het is de bedoeling om Passion 2017 wel te 
laten doorgaan en dit samen met PKN te organiseren. 
 
 
 



Groep 7. 
Deze groep heeft een aantal vragen over uitzending van de vieringen van AiB door de Lokale Omroep 
Best. Op dit moment doet AiB nog niet mee: 

• Waarom zijn er bedenkingen vanuit pastores en het bestuur t.a.v. uitzending?  
• Zijn wij als AiB bang om ons openbaar te maken naar de inwoners van Best? 
• Zijn er naar het Bisdom Den Bosch nog overwegingen waarom AiB niet wil meedoen met 

uitzending door de LOB? 
Hans vertelt dat de bedenkingen niets te maken met het Bisdom. AiB heeft geen enkele verbinding of 
verantwoordelijkheid naar het Bisdom toe. Ook voor voorgangers van andere kerken in Best is AiB 
niet bang. Er zijn positieve geluiden vanuit AiB naar de inwoners van Best, bijvoorbeeld het wassen 
door AIB-mensen voor de vluchtelingen. 
Het bestuur van AiB heeft ook geen bezwaar. Alleen voelen niet alle pastores zich nog niet helemaal 
vrij om zaken te zeggen die in Best gehoord worden, dat heeft met persoonlijke gevoelens te maken. 
Gevraagd wordt om de pastores de tijd te geven om daar aan te werken. Daarom wordt er op dit 
moment door de pastores één lijn getrokken: nog geen uitzending door de LOB.  
Door de aanwezigen wordt gevraagd of er al eens diensten zijn opgenomen en teruggekeken door het 
pastorale team. Er worden fantastisch goede diensten gehouden door het pastorale team. Mocht er 
over een half jaar wel diensten worden uitgezonden door de LOB, dan is iedereen in de zaal het 
daarmee eens. 
 
Het plenaire gesprek. 
De vraag “Wat is voor u/ons Heilig binnen AiB”, levert de volgende reacties op: 
 

• We zijn trots. 
• AiB is een katholieke beweging zonder regelgeving van het Bisdom. 
• Je voelt de warmte. 
• Het voelt goed. 
• AiB is een organisatie zonder hiërarchie met één baas: God. 
• Wij zijn in beweging, wel bewaren wel iets, maar leggen niets vast. 
• Het is belangrijk om vóór de dienst elkaar te ontmoeten en te praten, met een gong kan er om 

stilte gevraagd worden. Hans geeft aan om voor het openingsgebed een lange stilte in te 
lassen. 

• Ontmoeting is erg belangrijk. 
• Bij AiB vieren we echt, wat we doordeweeks doen, vieren we op zondag. 
• Bij AiB word je in het licht gezet als je dood bent. 
• De oecumenische viering was een fijne viering, wel een met een ander karakter. Hans 

antwoordt dat we in 2016 weer een oecumenische viering gaan houden, maar dan in de 
Kadans. Wij laten dan zien hoe wij het bij AiB vieren. 

• Wij staan open voor elkaar. 
• Bij AiB is het echt. 
• Het samenzijn bij AiB is ook echt samenzijn. We zijn er voor elkaar, je krijgt steun van elkaar. 
• We zingen samen, we zijn samen: één koor. 
• Je hebt kennissen overgehouden. 
• We moten denken, praten, twijfelen en tasten. 
• Ik heb mijn geloof teruggevonden bij AiB. 

 
Onder de indruk van alle reacties sluiten Hans en Gusie deze bijzondere gemeenschapsavond. 
 
 


