Verslag gemeenschapsavond Antonius in Beweging d.d. 22-11-2017
1.Opening
Peter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de ongeveer 90 aanwezigen
van harte welkom.
Er wordt begonnen met het zingen van het door pastor Schreurs geschreven
lied: “Op schrale heidegrond”.
2.Korte onderwerpen en mededelingen
-Huisvesting. Er zijn plannen om de Kadans te verbouwen. Volgende week is er
een bijeenkomst met de “huurders” van de Kadans. Zodra er meer informatie is
wordt dit bekend gemaakt.
-Eerste Lustrum AiB 7 april 2018. Dit gaat gevierd worden. Vanuit bestuur en
pastoraat is een werkgroepje gevormd: Peter Stijntjes, Piet Leemans, pastor
Emile en Hilde Crielaars. Graag willen wij ook een paar AiB-leden betrekken bij
deze werkgroep. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij een van de leden van
de werkgroep.
-Samenwerking met PKN. AiB is blij met de samenwerking met de PKN en de
gastvrijheid die zij ons bieden. Er zijn al diverse activiteiten die wij samen doen,
zoals: Kersttocht, Jeugdactiviteiten, Oliebollenactie, Taizevieringen. Peter vraagt
aan de aanwezigen wat zij hiervan vinden en of er wellicht meer vormen van
samenwerking kunnen komen.
Een paar opmerkingen vanuit de zaal:
- Ondanks de goede samenwerking zijn er toch veel verschillen zijn tussen
AiB en PKN.
- De samenwerking van AiB en PKN m.b.t. de Kersttocht 2017 is erg goed.
- Bij het MIKO-kamp zijn 10 kinderen van PKN aangeschreven, 3 waren op
het kamp aanwezig.
- De gezamenlijke jeugdactiviteiten lopen nog niet zo goed, maar het begin
is in ieder geval gemaakt.
Wat betreft de gezamenlijke vieringen:
Het zijn goede en mooie vieringen. Opgemerkt wordt dat onze eigen diensten
toch anders zijn, die wil niemand missen. Peter vertelt dat het samenwerken in
een rustig tempo verder gaat. Ook meldt hij dat er waarschijnlijk een
gezamenlijke gemeenschapsavond van AiB en PKN komt in 2018.
-Bijeenkomst van de Kleine Geloofsgemeenschappen zaterdag 18 november.
Pastors, bestuur en werkgroep Toekomst en Visie waren in Tilburg aanwezig. Er
was o.a. een inleiding van bisschop De Korte: Hij vertelde uiteraard vanuit het
standpunt van de RK kerk. De nadruk ligt op de eucharistie, die moet
worden voorgegaan door een gewijde priester.
Ook in de middag waren er interessante sprekers. Dergelijke ontmoetingen zijn
erg waardevol, we ontmoeten gelijkgestemden. AiB is de grootste van de kleine
geloofsgemeenschappen.

3.Pastor Emile is nu een half jaar bij AiB
Hij voelt zich erg thuis en welkom bij ons, er is een grote klik met de mensen. Hij
vertelt ook iets over zijn jeugd in Budel en zijn loopbaan tot nu toe.
Peter vertelt verder dat Pastor Emile een tijdelijk contract heeft tot 31 december.
Bestuur en Participantenraad hebben besloten om het tijdelijk contract om te
zetten naar een vast dienstverband voor onbepaalde tijd. Tevens wordt zijn
nieuwe contract met 4 uren per week uitgebreid. Alle aanwezigen stemmen
hiermee in door middel van een groot applaus.
4.Werkgroep in de picture: Inspiratie en wensen bij afscheid
Gusie vertelt over het ontstaan van het boekje. Als zij of Emile op bezoek gaan
bij de nabestaanden van een overledene weten die vaak niet wat de overledene
wil wat m.b.t. het afscheid. De pastoraatgroep heeft daarom het idee geopperd
om het “Boekje Inspiratie en wensen bij afscheid” te maken waarin ieder zijn of
haar wensen kenbaar kan maken. Mariette Ambaum, Gertie Verheijen en
Hubertine van de Biggelaar hebben het boekje gemaakt. Zij vertellen over de
totstandkoming van dit mooie en waardevolle boekje.
5.Vragen vanuit de gemeenschap
Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal.
Tonny van Pruijsen maakt graag van de gelegenheid gebruik om te vertellen dat
het koor Cantiamo nog (voornamelijk mannelijke) leden kan gebruiken.
6.Slotlied “Ik kwam hier want ik wou samen zijn”
7.Afsluiting
Peter sluit om 21.50 uur de gemeenschapsavond af.

