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Wat een hoop geloof 
en liefde!
Drie generaties in één kerk

Wat zijn we blij en trots dat we met Antonius in Beweging 
ons eerste lustrum mogen vieren! En wie jarig is, trakteert. 
Daarom geven we u dit magazine cadeau. Het laat – in 
woord en beeld – zien hoe onze jonge, eigentijdse geloofs-
gemeenschap volop in het leven staat. U krijgt een beeld hoe 
we in woord en daad willen delen en geven, met en voor 
elkaar. Dit magazine laat zien hoe eeuwenoude, christelijke 
verhalen en rituelen ons nog steeds inspireren om de wereld 
van vandaag een beetje mooier te maken. Uiteraard hopen 
we dat dit magazine u inspireert. Maar dit blad is ook een 
cadeau en bedankje aan al onze leden – die ieder op hun 
eigen manier – hebben gezorgd dat we onze vijfde verjaar-
dag kunnen vieren. Dankzij hun inzet en doorzettingsver-
mogen kunnen we dit lustrum vieren. Dè ge bedankt bent, 
dè witte!

Deze eenmalige uitgave verschijnt ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van geloofsgemeenschap Antonius in Beweging.
© Antonius in Beweging te Best, april 2018. 
Dit magazine is tot stand gekomen dankzij de enthousiaste en vrijwillige inzet van veel betrokken leden van onze geloofs-
gemeenschap. Wij bedanken in het bijzonder Coen de Kort (vormgeving) en het redactieteam, bestaande uit Gusie van Erp - van 
den Broek, Emile Gerards, Mariëtte Ambaum (coördinatie & fotografie), Gertie Verheijen (fotografie, geloofsbelijdenis & selectie 
spirituele teksten), Kim van Meerten - van Erp (fotografie & tekst) en Hubertine van den Biggelaar (tekst & redactie). 
Foto’s kersttocht: Marijke Vermeulen. Drukwerk: drukkerij Peters-Lodewijks.

Wie jarig is, trakteert!
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Samen op weg

Antonius in Beweging wil de boodschap van Christus in woord en daad uitdragen. We organiseren allerlei activi-
teiten rondom levensbeschouwing en geloof. Zo geven we op een eigentijdse en warme manier ons geloof - dat 
geworteld is in de katholieke traditie - door. Iedereen is bij ons welkom, ongeacht leeftijd, geslacht, geaard-
heid of afkomst. We vergezellen graag iedereen op zijn of haar levensweg. Samen komen we in beweging om 
hoop, geloof en liefde (en vaak ook troost) te brengen bij iedereen die daar behoefte aan heeft.
Meer informatie over onze geloofsgemeenschap vindt u op www.antoniusinbeweging.nl en op facebook.com/ 
antoniusinbeweging.

Antonius in Beweging gelooft dat elk mens mag zijn 
wie hij is. Daarom zijn mensen met elke geaardheid 
welkom bij ons. Daarom zijn we sinds 2018 aangeslo-
ten bij stichting Wij de Kerk. Deze stichting is een initia-
tief van een groep christenen (zelf lesbisch, homo, bi 
of transgender) die christelijke LHBT’ers ondersteunt 
en bemoedigt. Daarnaast brengt Wij de Kerk in kaart 
bij welke christelijke kerken en geloofsgemeenschap-
pen LHBT’ers volwaardig en zonder voorbehoud kun-
nen deelnemen aan de geloofsbeleving.
Meer weten? Kijk dan op www.wijdekerk.nl.

LHBT’ers doen helemaal mee!
Bidden verandert 

de wereld niet,

maar bidden 

verandert de mens

en de mens

verandert de wereld.

Albert Einstein
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Dat gezegend is deze tijd

van groei en bloei.

Dat gezegend is deze periode

van minderen en loslaten.

Dat uw rennen, wandelen

en uw prestatiezucht

genieten wordt

en vriendschapsbanden sterker worden.

Neem de tijd om stil te staan

bij hetgeen u draagt.

Leef in verbondenheid met uw ziel

en met respect voor uw lichaam.

Geniet van wat mensen u bieden

en van wat de natuur u schenkt.

Heb een goede tijd en ga

met de kracht van de hemel,

het licht van de zon,

de jacht van de wind,

de vastheid van de aarde.

Peter Denneman

Pelgrimszegen

We noteren vrijdag 15 juli 2011. Dit is de datum waarop 
Piet Leemans, Gusie van Erp - van den Broek en Frank 
Wanders voor de eerste keer bij elkaar komen in een 
poging vorm en inhoud te geven aan de onvrede die 
is ontstaan als gevolg van het door het bisdom uitge-
brachte document ‘Groeien in geloof, geloven in groei’.
Zonder hier uitgebreid op in te willen gaan, kwam het 
er op neer dat er drastisch gesnoeid moest worden in 
het aantal in gebruik zijnde kerken omdat het kerk-
bezoek en de financiële situatie van parochies hier 
alle aanleiding toe gaf. Een van de benoemde te slui-
ten kerken, zou onze parochiekerk zijn. 
Echter: al in maart 2008 werd er in het Eindhovens 
Dagblad een artikel met als kop ’Antoniuskerk heeft 
over bezoek niet te klagen’ gewijd aan het fenomeen 
dat - tegen de trend in - de Antoniusparochie goed 
bezocht werd en over veel vrijwilligers kon beschik-
ken. En daar sta je dan. Een prachtige parochie, een 
bloeiende gemeenschap met fantastische pastores 
en vrijwilligers en genoeg geld op de bank om de ko-
mende tijd het hoofd boven water te kunnen houden …. 

Omdat wij - wijs geworden door ervaringen van geloofs-
gemeenschappen die ons voorgingen - inzagen dat 
wij de strijd met het bisdom zouden verliezen, hebben 
we toen een stichting opgericht die ons in staat zou 
moeten stellen om - als het echt fout ging - een door-
start te kunnen maken. 

En zo geschiedde het … 
Op 7 april 2013 werd ons kerkbestuur ontslagen, wer-
den de pastores op non-actief gesteld en moesten 
we de kerk verlaten.
Wat klinkt als een nederlaag werd door ons echter 
gezien als een ons geboden uitdaging om te laten 
zien dat wij werkelijk zo sterk waren als we al die tijd 
hadden gezegd. 
En toen ontstond er iets moois. Zingend zijn we op 
die dag Antonius in Beweging gestart. De week erop 
hebben we kort gevierd op de speelplaats van basis-
school De Paersacker, omdat de aula en gymzaal te 
klein waren.
Een week later konden we - na goed overleg - al terecht 
in Buurthuis Kadans waar we onze vaste stek hebben 
gevonden: midden in het Wilhelminadorp en midden 
tussen de mensen die onze geloofsgemeenschap vor-
men. Een plaats waar wij thuis horen. 
Handige handen maakten een altaar met bijbehorend 
podium en kruis. Groepen werden gemobiliseerd om 
wekelijks stoelen neer te zetten en op te ruimen en 
alles in gereedheid te brengen voor onze wekelijkse 
viering. 

Wekelijks komen nu gemiddeld 150 mensen bijeen om 
met elkaar het leven van Christus te vieren. 
Ongeneeslijk katholiek als wij zijn gaan we dit niet 
opgeven. Want hier draait uiteindelijk alles om: onze 
liefde voor God en elkaar en Gods liefde voor ons alle-
maal. Niets of niemand kan ons afleiden van dit pri-
maire doel.
Houd goede moed. Met elkaar gaan wij nog een mooie 
tijd tegemoet. Wij hopen dat veel mensen daar getui-
ge van mogen zijn en zich bij ons mogen aansluiten!

Van ontstaan 
naar … bestaan

Piet Leemans, Gusie van Erp - van den Broek en Frank Wanders



Geloof 
Geloven is heel persoonlijk. Alle drie de dames zijn 
blij dat ze bij Antonius in Beweging op hun eigen 
manier hun geloof kunnen beleven. Hilde: “Bij deze 
gemeenschap staat de mooie boodschap van Jezus 
centraal. Het gaat om saamhorigheid, er zijn voor 
elkaar. Het mooie van Antonius in Beweging is dat 
er binnen de lijnen veel kan. En er mag gelachen wor-
den. We vieren dat we geloven.” Froukje: “Ik vind de 
warmte extra fijn. Het zijn de kleine dingen, zoals de 
pastores die iedereen bij binnenkomst een hand ge-
ven en aan het begin van de viering ‘Goedemorgen’ 
zeggen. Iedereen zegt dan goedemorgen terug. Je 
voelt je dan zó welkom. Ik zeg ook altijd ‘Ik ga naar 
Antonius in Beweging’ en niet ‘Ik ga naar de kerk’. Het 
is voor mij zoveel meer.” Hilde: “Kijk, dat is nou zo 
mooi. Want mijn moeder en ik zeggen wel dat we naar 
de kerk gaan, ondanks dat de vieringen in Buurthuis 
Kadans zijn.” Corry: “Voor mij was dat al vanaf dag 
één de kerk. Het maakt niet uit in welk gebouw je zit, 
het gaat er om wat je er doet.” Froukje: “Dat is de 
kracht van Antonius in Beweging. Er wordt voor nie-
mand bepaald hoe je moet geloven.” Corry vult aan: 
“Vroeger was geloven heel anders. Er waren vaste 
regels en er was weinig discussie mogelijk. Gelukkig 
is dat nu anders.”

Hoop
Het was een sprong in het diepe: de oprichting van 
Antonius in Beweging. Maar Corry, Hilde en Froukje 
zijn het er over eens. Antonius in Beweging is alles 
geworden wat ze hadden gehoopt: een moderne kerk 
waar iedereen welkom is. Corry: “Ik wist niet wat 
ons te wachten stond toen Antonius in Beweging 
opgericht werd. Maar ik heb er geen moment spijt van 
gehad. Ik voel me er helemaal thuis.” Froukje: “Voor 

mij was het een opluchting. Ik zag meteen mogelijk-
heden. Het was een kans om een nieuwe weg in te 
slaan.” Hilde: “Wat velen van ons al dachten en zeiden, 
konden we nu helemaal opnieuw vorm gaan geven.” 
Froukje: “Bijvoorbeeld een vrouw als voorganger. 
Daar was ik zo blij mee!” Hilde: “Het is voor ons echt 
een verrijking om zo ons geloof te mogen beleven.” 
Froukje vult aan: “Ik hoop dat we in de toekomst aan 
nóg meer mensen laten zien wat onze geloofsge-
meenschap doet. Dat we laten zien hoe mooi en fees-
telijk geloven kan zijn.”

Liefde
In de tijd van drie generaties is er veel veranderd in de 
(geloofs)wereld. Maar voor deze drie generaties blijft 
liefde centraal staan in hun geloof: Corry: “Vroeger 
was er een meer dwingende God. Gelukkig is dat bij 
Antonius in Beweging helemaal verdwenen. Liefde 
en er voor elkaar zijn staan nu centraal. Dat heb ik 
mijn kinderen ook altijd mee willen geven.” Hilde: 
“In ons gezin zijn we altijd opgegroeid met het idee 
dat geloven meer is dan alleen de viering op zondag. 
We zijn een gemeenschap die er ook buiten de viering 
voor elkaar is. We zorgen voor elkaar en zijn er voor 
elkaar.”
Het laatste woord is voor Froukje: “God is liefde. God 
is niet eng en streng. Hij houdt van jou zoals je bent. 
Dat is voor ons altijd zo geweest, maar in de tradi-
tionele kerk vond ik dat niet terug. Ik vind het dan 
ook geweldig dat dit bij Antonius in Beweging wel zo 
is. Ik heb mijn geloof hier weer teruggekregen!”

6 7

Bij Antonius in Beweging komen mensen 
van alle leeftijden. Extra bijzonder is het 
als er drie generaties samen in de kerk 
zitten. Moeder Corry Thunnissen (91), 
dochter Hilde Crielaars-Thunnissen (57) 
en kleindochter Froukje Crielaars (24) 
delen hun kijk op geloof, hoop en liefde. 

Een moderne kerk 
waar iedereen welkom is

“ Ik heb mijn geloof hier weer 
 teruggekregen.”

“ Er wordt voor niemand bepaald 
 hoe je moet geloven.”

“ Een vrouw als voorganger, daar 
 was ik zó blij mee!”
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Antonius in Beweging is een moderne, eigen-
tijdse, katholieke geloofsgemeenschap die 
steeds de balans zoekt tussen vasthouden 
aan traditie en openstaan voor vernieuwing 
en realiteit in de moderne wereld van van-
daag. Wij willen op een hedendaagse wijze 
mensen op een christelijke manier inspireren. 
En er is voor elk wat wils!

Antonius 
door het 

jaar heen
Toen we nog een ‘gewone’ parochie waren, zochten 
we naar geloof; saamhorigheid; het mysterie van het 
leven. Dat was altijd wat beperkt door kaders, richt-
lijnen en regels. Na een heftige strijd - waar ik soms 
nog wel eens van droom - werden we Antonius in Be-
weging. Voor de veiligheid van mijn gezin ben ik toen 
ook elders gaan werken. Het werd voor mij een duivels-
toer om beide werkkringen te combineren. Maar wat 
was het een uitdaging om samen met u te zoeken naar 
wat voor soort vieringen we zouden gaan doen, hoe 
we zouden breken en delen met elkaar, wat we zouden 
zeggen bij het uitreiken van het brood, waar we zou-
den vieren en ga zo maar door.
Samen met pastor Richard, pastor Gusie, het bestuur 
en u allemaal is het een prachtige speurtocht gewor-
den! Ineens werden heel veel zaken totaal onbelang-
rijk en werden andere onderwerpen van levensbe-
lang. We hebben héél veel gerealiseerd. We hebben 
er voor gekozen om geen formele geloofsgemeen-
schap te worden, maar om in beweging te blijven. We 
hebben onze gemeenschap zien groeien in saamho-
righeid. We hebben elkaar gezocht en soms even het 
mysterie van het leven mogen aanraken. Wat een 
prachtige speurtocht, waarin je God zoekt en jezelf 
en anderen leert kennen! Het heeft mij persoonlijk 
heel veel goed gedaan. Tegenwoordig mag ik van een 
afstandje meekijken. Het doet me heel veel deugd dat 
het zo goed gaat. Emile is een gouden voorganger. 
Met een eigen geluid, een eigen stijl en een spirituele 
zegenwens. Zijn handelsmerk!
Fijn dat ik er nog steeds bij mag horen. Mijn verjaar-
dagswens? Blijf bewegen! Laat je niet vastleggen; 
door niemand niet. Want het goddelijke mysterie is 
een speurtocht naar het diepste van en in jezelf.

COLUMN

Hans van de Laar

Speurtocht
naar binnen ...

De natuur is een 
prachtige schepping. 
We genieten daar 
tijdens verdiepende 
wandelingen van. 
Er is ruimte voor 
een goed gesprek 
maar er zijn ook 
stiltemomenten.

Niet iedereen gaat 
op vakantie. Daarom 
organiseren we in 
deze periode vaak 
extra leuke bijeen-
komsten, zoals deze 
high tea. Zo geven 
we mensen dicht bij 
huis toch een heerlijk 
vakantiegevoel.

Pasen is voor ons een 
bijzonder feest. We 
vieren dat de dood niet 
het laatste woord heeft. 
De paasnachtwake is 
een bijzondere nacht, 
waarin we samen 
met jongeren eten, 
waken en praten over 
wat Pasen voor hen 
betekent.

Elke viering breken en 
delen we het brood. 
En ieder jaar bereiden 
kinderen zich voor op 
de eerste keer dat zij 
hieraan deel mogen 
nemen. Tijdens een 
feestelijke viering 
mogen zij voor het 
eerst samen 
Breken en Delen. 

We zijn een actieve 
club met verschillende 
activiteiten. Zo hebben 
we regelmatig gast-
sprekers en organise-
ren we themamiddagen. 
Deze middagen zijn 
gezellig en bieden 
verdieping.

De feestdag van ‘onze’ 
heilige Antonius is op 
13 juni. Rond deze 
datum hebben we een 
speciale viering. Na 
de dienst delen we 
het Antoniusbrood. 
Natuurlijk hoort daar 
een lekker bakje 
koffie bij!

Tijdens de Allerzielen-
viering herdenken we 
alle overledenen en in 
het bijzonder de over-
ledenen van het afge-
lopen jaar. Wij willen 
hen zo troost bieden 
en laten ervaren dat 
liefde over de grenzen 
van de dood heen 
blijft reiken.

Het Kompas is onze 
centrale ontmoetings-
ruimte waar iedereen 
zomaar binnen kan lo-
pen. Daar wordt druk 
gebruik van gemaakt! 
Op speciale koffiemid-
dagen serveren we 
daar naast wat lekkers 
extra aandacht bij!

De vakantie is in aan-
tocht en veel mensen 
gaan op reis. Tijdens 
onze campingavond 
staan we stil bij de reis 
die elk leven is. Alle 
ingrediënten voor een 
vakantie-voor-één-
avond zijn aanwezig: 
barbecue, kampvuur, 
muziek, sport en spel!

Kerst, waar gaat 
dat ook weer over? 
Met onze eigentijdse 
en drukbezochte 
kersttocht brengen 
we het kerstverhaal 
en de kerstgedachte 
tot leven.

Samen eten is gezelliger 
dan alleen! Onder dat 
motto is er regelmatig 
een gezamenlijke lunch, 
die druk bezocht wordt. 
Lekker én gezellig!

Maart Augustus

April

Mei

September

Juni NovemberJanuari

Juli DecemberFebruari

Op deze pagina’s zie je voorbeelden van wat we zoal 
ondernemen. Maar we organiseren nog veel meer 
activiteiten: filmavonden, meditatievieringen, Taizé-
vieringen, de vastenactie en de startviering.
Op www.antoniusinbeweging.nl vind je een compleet 
overzicht van al onze activiteiten.

Op de jaarlijkse 
gemeenschapsavond 
kijken we terug naar 
het vorige jaar en 
bespreken we samen 
de koers voor de 
komende jaren.

Oktober



Voor en door mensen
Onze bezoekgroep organiseert bijvoorbeeld elke 
maand een koffiemiddag en een lunch. Vroeger gin-
gen zij vooral op bezoek bij mensen thuis. Tegenwoor-
dig halen deze vrijwilligers juist de mensen naar bui-
ten voor een gezellig samenzijn in Het Kompas. In de 
40-dagentijd voor Pasen is er elke week een vasten-
actie, zoals een inzameling voor de plaatselijke voed-
selbank, daklozencentrum het Hemeltje in Eindhoven 
of de stichting ‘Kinderen van de wereld’ in Nepal. We 
zamelen bloemen en fruit in waar we boeketten en 
mandjes van maken. Die worden dan weer bezorgd bij 
leden van onze gemeenschap die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. Een ander mooi voorbeeld is 
‘de bank voor goede diensten’ waar mensen op een 
briefje een dienst aan kunnen bieden waar een ander 
gratis gebruik van mag maken. Hierdoor zijn al diver-
se nieuwe vriendschappen ontstaan tussen mensen 
die elkaar voorheen niet kenden. 

Practice what you preach
Ook plaatselijk profileren we ons en proberen we als 
moderne, eigentijdse geloofsgemeenschap ons steen-
tje bij te dragen. Zo werd in 2015 een groot aantal 
vluchtelingen tijdelijk opgevangen in de sporthal in 
Best. Wij boden direct hulp aan bij de gemeente. Er 
was behoefte aan het wassen van kleding. En dat de-
den we! Bij diverse dames uit onze gemeenschap 
draaide de wasmachine overuren: ruim 80 zakken 
vuile was werden gewassen en gedroogd. In 2017 
hebben we met een team meegedaan aan de Samen-
loop voor Hoop. Een geweldig mooi evenement. De 
stichting Harapan ondersteunen we met hun ‘Specu-
laasactie’ en een aantal keer hebben we als gemeen-10 11

schap ook meegedaan met de actie Schoenmaatjes 
rond de Sinterklaastijd. Vele schoendozen werden 
gevuld met spulletjes voor kansarme kinderen in alle 
delen van de wereld. 

Inspiratiebron
Voor de leden van onze gemeenschap die op zoek zijn 
naar meer verdieping in hun geloofsleven organiseren 
we in de wintermaanden een aantal thema-avonden  
en vier keer per jaar is er een spirituele wandeling.
 
Wat gebeurt er veel in onze gemeenschap! Dit doen 
we allemaal niet ter ere van onszelf, maar vanuit de 
boodschap over vrede en liefde van Jezus van Naza-
reth: ‘wees goed voor elkaar’. Dat is de inspiratiebron 
die in ons leven centraal mag blijven staan.

Antonius in Beweging is een echte mensenkerk. We investeren in mensen 

en niet in stenen. We staan voor een kerk die in beweging is, waar 

iedereen welkom is en zijn of haar plek mag vinden. Het is belangrijk 

om vooral ook buiten de zondag ons geloof een praktische plek in de 

maatschappij - de wereld van vandaag - te geven. Zo treden we in de 

voetsporen van en leven we naar de boodschap van Jezus van Nazareth.

Erg trots zijn we op onze grote groep actieve leden die hier praktisch 

handen en voeten aan willen geven.

Een mensenkerk
waar we denken én doen!

Meelopen bij de Samenloop voor Hoop. Geld inzamelen voor 
de daklozenopvang.

Actie Schoenmaatje in 
de Sinterklaastijd.

Vastenactie voor de 
voedselbank.

Kerstpakketjes voor degenen die 
wat extra´s kunnen gebruiken.

Wassen en strijken voor de 
noodopvang vluchtelingen.

Speculaasactie voor Harapan.
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Het bevalt je toch goed, Emile? Pastor 
zijn bij Antonius in Beweging?
Jazeker! Het is fijn om tussen de mensen en 
voor deze gemeenschap te werken. Overal waar 
ik kom leg ik mijn oor te luisteren, geef ik mijn 
ogen de kost, laat ik me leiden door mijn ge-
voel en stem ik af op degene die ik voor me heb. 
Ik wil graag dat ieder mens mijn tijd en aan-
dacht krijgt. Dat blijft niet bij een houding aan-
nemen of geloven. 

De handen moeten ook uit de mouwen 
gestoken worden. Daar weet jij ook alles 
van, Gusie!
Nou en of! Soms is het flink aanpoten, maar ik 
doe het altijd met veel liefde. Ik vind het een 
voorrecht om als vrouwelijke pastor in deze 
gemeenschap te mogen werken en de bood-

schap van Jezus mee uit te mogen dragen. Dat 
is zo mooi aan Antonius in Beweging. Iedereen 
is gelijkwaardig: man of vrouw, gewijd of toe-
gewijd, getrouwd, gescheiden of alleenstaand, 
heteroseksueel of homoseksueel …. We sluiten 
niemand buiten. Dat is voor mijn geloofsbele-
ving van essentieel belang. Ik denk dat Jezus 
het zo bedoeld heeft. 

We moeten juist sámen - wie je ook bent of wat 
je ook doet - deze wereld een beetje mooier 
maken. Voel jij dat ook zo, Emile?
Helemaal! Wat is er nu mooier dan iets wat 
ontstaat tussen mensen, mét mensen, voor 
mensen: samen met elkaar? Zo typeer ik onze 
geloofsgemeenschap Antonius in Beweging. 
We denken én doen, geleid door Gods heilige 
Geest. 

Afstemmen en intunen op Hem levert veel 
moois, liefs, inspirerends en diepgaands op. 
Ervaar jij dat ook zo, Gusie?
Al heel mijn leven! Ik ben van huis uit opgevoed 
met een heel liefdevolle God. Dat draag ik graag 
uit in onze gemeenschap. Er is bij ons ook enorm 
veel geloofsvreugde, zoals ik het noem. We zijn 
sámen in beweging. We zitten gelukkig niet vast-
geroest aan allerlei dogma’s en regels die niet 
meer van deze tijd zijn. Samen vinden we de 
balans tussen vasthouden aan de traditie en 
geloofsvernieuwing in de moderne wereld. 

Ik ben hier als pastor en mens heel gelukkig! 
Hoe ervaar jij Antonius in Beweging, Emile?  
Ik zie onze gemeenschap als een schip dat in 
veel wateren gevaren heeft: van de ruwe open 
zee tot een veilige haven. Soms hadden we wind 
tegen, maar gelukkig vaak ook wind mee. Samen 
varen we een koers vol geloof, hoop en liefde. 
En we geloven zonder oordeel. We staan er voor 
open om ontvankelijk naast elkaar en in de 
wereld te staan! Ik put hoop uit ons vijfjarig 
bestaan en geloof dat onze gemeenschap nog 
vele jaren voor de boeg heeft. Daarbij blijven 
we trouw aan ons uitgangspunt: elk mens ver-
dient liefde en mag zich geliefd weten!

Gusie van Erp - van den Broek is al vijf jaar met hart en ziel pastor bij Antonius 

in Beweging. Samen met pastor Hans van de Laar was ze de eerste vier jaar 

het boegbeeld van onze geloofsgemeenschap. Vanaf juni 2017 is Emile Gerards 

haar naaste collega. Samen houden deze pastores - ieder op hun eigen wijze - 

Antonius in Beweging. Maar wat beweegt hen eigenlijk om pastor te zijn?

Twee pastores
   in beweging …

“Er is bij ons
enorm veel 
geloofsvreugde.”
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Sommige mensen weten niet,

hoe belangrijk het is,

dat ze er gewoon zijn.

Sommige mensen weten niet,

hoe goed het voelt, hen te zien.

Sommige mensen weten niet,

hoe troostrijk hun glimlach is.

Sommige mensen weten niet,

hoe fijn hun nabijheid voelt.

Sommige mensen weten niet,

hoe veel armer we zouden zijn zonder hen.

Sommige mensen weten niet,

dat ze een geschenk van de hemel zijn.

Ze zouden het weten,

zouden we het aan hun vertellen ... 

Vrij vertaald naar Paul Celan

Sommige mensen ...

Het mooiste cadeau dat Antonius in Beweging de afgelopen vijf jaar gekregen heeft? De belange-

loze inzet van al die mensen die samen onze gemeenschap maken! Zoveel mensen steken de handen 

uit de mouwen: voor en achter de schermen, van luisterend oor tot helpende hand en van jong 

tot oud. Daarom deze kleine ode als bedankje voor de grote inzet van al onze vrijwilligers.

Wat zijn we blij met 
al die mensen die ons 
trouw zijn en blijven! 
Het is steeds weer 
fijn om met jullie 
allemaal samen te 
komen.

Onze gastvrouwen zorgen voor een 
hartelijke ontvangst, luisterend oor en 
lekker kopje koffie in onze ontmoetings-
ruimte Het Kompas.

Elke maand zingt ons kinderkoor tijdens de 
gezinsviering. Het is altijd een feest om naar 
te luisteren! 

Elke maand halen 
een aantal mensen 
oud papier op. 
Daarmee verdienen 
ze geld voor onze 
gemeenschap.
En dat verdient 
ook een bedankje!

Zangers, 
zangeressen, 

koren en 
muzikanten: 

elke viering is er 
een vrolijke noot!

Hand- en 
spandiensten 

zijn er genoeg. 
En gelukkig steekt 

iedereen letterlijk de 
helpende hand toe.

Onze jaarlijkse kerst-
tocht is een druk be-
zocht evenement. De 
organisatie en vrijwil-
ligers leiden alles in 
goede banen …

We zijn zo blij met 
onze grote groep 
jonge misdienaars. 
Ze zijn onmisbaar om 
onze vieringen goed 
te laten verlopen.
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Samen delen: dat is de kern van ons geloof. Onze 
grote inspirator daarin is Jezus, die zijn hele leven 
met anderen deelde. Zelfs op zijn laatste avond deel-
de hij nog het brood met zijn vrienden en vriendin-
nen. We breken en delen elke zondag het brood met 
elkaar als herinnering aan wat Jezus zei en deed en 
om dat voort te zetten. Het is elk jaar voor de kinde-
ren weer een feest om tijdens een speciale viering 
voor het eerst met de gemeenschap het brood te bre-
ken en te delen.

Kinderen in groep 8 gaan de grote overstap maken 
naar het voortgezet onderwijs. Dan verandert er veel. 
Wat het leven betekenis geeft en normen en waar-
den hebben ze al van huis uit meegekregen. Dat is 
een mooie bagage voor de toekomst. Wij als geloofs-
gemeenschap willen deze kinderen helpen en hen 
vertrouwen meegeven om de wijde wereld in te trek-
ken. We doen dit tijdens de voorbereiding en de vie-
ring van de overstapviering. We praten met elkaar 
over geloven en zoeken teksten en mooie muziek 
voor het vormsel. De kinderen maken en voeren dus 
de overstapviering zelf uit. Dat leidt elke keer weer 
tot een verrassend resultaat, waar ook wij als vol-
wassenen nog wat van mee kunnen nemen.

“Ik heb mijn eerste communie gedaan om meer 
te leren over Jezus. Het was ook leuk om samen 
met de andere kinderen alles te doen.”

“Met de overstapviering heb ik de stap gemaakt 
van kind naar tiener. Ik vind het fijn om bij An-
tonius in Beweging te horen.”

Breken & Delen

Overstapviering

Bente Moelans

Daan van den Heuij

Wij geloven in God,
die de zin en oorsprong is van ons bestaan;
die almachtig, alomtegenwoordig en eeuwig is,
waarvan alles uitgaat om uiteindelijk weer in zijn licht terug te keren.
Wij geloven in God,
die ons de aarde heeft toevertrouwd
om samen met ons zijn schepping te voltooien,
om er samen een wereld van te maken, 
waar mensen in zijn naam elkaar tot zegen zijn.

Wij geloven in Jezus Christus, 
Zoon van God,
die – mens als wij – Gods nabijheid belichaamde
en die ons leerde God als Onze Vader te mogen zien.
Wij geloven in Jezus, het licht der wereld.
Hij wijst ons de weg naar het koninkrijk van God, 
dat alleen binnen onszelf te vinden is.
Jezus heeft de dood overwonnen, zodat ook wij – op hem vertrouwend – 
durven te geloven dat de dood het laatste woord niet is, 
maar dat God ons thuisbrengt naar zijn licht.

Wij geloven in de Heilige Geest,
Gods kracht, die ons bezielt,
die ons duidelijk maakt,
dat God eenieder van ons nodig heeft.
Wij geloven in de kracht,
die mensen aanzet op weg te gaan
naar een ander,
om met een vrolijk hart Gods liefde uit te dragen en zichtbaar te maken.
Wij geloven met hart en ziel
dat God overal te vinden is,
waar mensen hem binnen laten,
waar mensen in zijn naam bij elkaar komen.

Geloven ...
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In Het Kompas - de benedenruimte van onze kerk - 
huist al geruime tijd een goede buur: Antonius in 
Beweging! Als je binnenkomt, is er altijd een warm 
welkom. “Koffie?” “Ja graag!” En of het nu een praat-
je is over het weer, een terugblik op de viering van 
afgelopen zondag of een overleg over wat dan ook: 
de sfeer voelt altijd warm aan. Het Kompas is een 
echte ontmoetingsplek geworden. Mooi dat wij Pro-
testanten de weg daarnaartoe ook weten te vinden! 
Want juist zulke ontmoetingsplekken zijn de voedings-
bodem voor verbondenheid. Ik heb iemand eens ho-
ren zeggen: “Het meest oecumenische is het leven 
zelf.” En dat is waar. Oecumene begint bij de basis; 
bij het leven zelf; bij de verhalen die wij mensen el-
kaar vertellen. We hebben allemaal een eigen achter-
grond en een eigen levensverhaal. Van daaruit be-
leven we de dingen ook heel verschillend. Maar we 
leven allemaal onder dezelfde hemel en met dezelfde 
verlangens, vreugden en zorgen. En als je dat voelt 
bij elkaar kan er heel veel. 
Zo heb ik dat als dominee van PKN Best, Oirschot & de 
Beerzen ook ervaren in de voorbije periode bij onze 
goede buren. Heel organisch groeit onze samenwer-
king! En zo alleen kan het ook, denk ik. Oecumene be-
gint niet bij regels en dogma’s, maar heel gewoon bij 
mensen die elkaar willen ontmoeten. Die geraakt wor-
den door de boodschap van Jezus die leefde in de 
ruimte van de liefde. En de liefde is mild en oordeelt 
niet. Ik ben blij dat we elkaar in die geest van liefde 
hebben mogen ontmoeten. Ik wens jullie van harte 
geluk met jullie warme gemeenschap en spreek de 
hoop uit dat we in de komende jaren samen die lief-
deskrachten kunnen blijven bundelen!

COLUMN

Martin Kroon

Een goede buur

De liefde vieren
Iedereen die van elkaar houdt is in on-
ze gemeenschap welkom om de liefde 
voor elkaar te vieren. Niets is immers 
mooier dan zelf gelukkig worden door 
een ander gelukkig te maken. We ken-
nen geen beperkingen voor wat be-
treft mensen die elkaar het ja-woord 
willen geven. Ook als je gescheiden, 
homoseksueel of lesbisch bent, ben 
je van harte welkom. De boodschap 
van Jezus is er immers voor iedereen! 
We kunnen op veel locaties een viering 
houden waarin God en het bruidspaar 
elkaar heel nabij zijn. Samen bereiden 
we een heel persoonlijke viering voor 
met veel diepgang en spiritualiteit. 

Afscheid van het leven
Als gemeenschap bieden we een gelovig of religieus 
gekleurd afscheid in de breedste zin van het woord 
aan. Daarbij is volop ruimte voor rituelen en persoon-
lijke beleving naar wensen van de overledene of na-
bestaanden. Niet alleen in een kerk, maar ook in het 
crematorium of op een andere locatie kunnen we een 
afscheidsdienst invullen naar die persoonlijke wensen. 
Vaak zijn nabestaanden helemaal niet of nauwelijks 
op de hoogte van de wensen van de overledene. Ze 
blijven zo vaak met moeilijke en onbeantwoorde vra-
gen achter. Antonius in Beweging heeft daarom een 
boekje uitgegeven om wensen en ideeën rondom het 
afscheid op te schrijven. Het bespreken en vastleggen 
van persoonlijke wensen rondom het afscheid kan 
een gevoel van rust geven. Zo kunnen wij iedereen 
goed begeleiden in de periode rondom een overlijden 
en op een persoonlijke manier samen afscheid nemen 
van een dierbare.

Elk persoon maakt bijzondere 
momenten in zijn leven mee. 
Antonius in Beweging staat 
samen met u op een heel per-
soonlijke manier stil bij zo’n 
speciaal moment. Zo geeft 
u extra diepgang aan een 
bijzondere levensgebeurtenis.

Van wieg tot graf …

Afscheid

Deze doopschaal speelt bij de doop een bijzondere 
rol. Zonder water geen leven! Water voedt, reinigt 
en stroomt.

Foto boven: De huwelijkskaars is het symbool voor 
het brandend houden van de liefde: voor elkaar én 
het geloof.

Bij elk afscheid in onze gemeenschap maken we 
een speciale gedachteniskaars. Het verwijst 
naar het rotsvaste vertrouwen dat liefde over
de grenzen van de dood heen blijft bestaan.

Iedereen moet in zijn 
leven afscheid nemen: 
van dromen, wensen en 
mensen. En uiteindelijk 
ook van het leven zelf. 
Dat allerlaatste afscheid 
is heel persoonlijk. Ge-
loofsgemeenschap An-
tonius in Beweging geeft 
u alle ruimte voor een 
persoonlijk afscheid. Met 
ons speciale afscheids-
boekje willen we u inspi-
reren om na te denken over uw levensvragen, 
geestelijke erfenis en afscheid.

Het boekje kunt u bestellen via:
antoniusinbeweging@gmail.com

Vieren van nieuw leven
Tijdens een doopviering nemen we een kindje (en soms 
ook een volwassene) op in onze geloofsgemeenschap. 
Elk mens mag zich daarin geborgen weten. De doop 
is een bijzondere ‘viering van nieuw leven’ waarin ou-
ders mogen ervaren dat zij hun vreugde en ook hun 
zorg om hun kindje bij God zelf mogen neerleggen. 
Dopen kan in de kerk, bij het gezin thuis of op een 
andere locatie. Doopouders mogen - als zij dat wil-
len - zelf de doopviering mee in elkaar te zetten, 
zodat de doop heel persoonlijk wordt.
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     206 vind ik leuks
AIB:faith&fun  Even natellen of 
er genoeg brood is om te delen. 
(Want we hadden maar vijf broden).
23 maart
#gezinsviering, #communie, #AIB

     192 vind ik leuks
AIB:faith&fun  Mooi, maar heftig, 
die kruiswegviering. Daar word je 
stil van!
7 april
#kruisweg, #pasen, #passiespel, 
#levennadedood, #AIB

     198 vind ik leuks
AIB:faith&fun  Keikoud bij ons 
Paasavondmaal. Maar hee, wij 
overleven het wel. Voor Jezus lag 
dat anders … Of toch niet?
6 april
#picknick, #pasen, #AIB

     146 vind ik leuks
AIB:faith&fun  Grote wensballon 
voor grote wens: vrede op aarde!
8 april
#paasnachtwake, #pasen, 
#vredeopaarde, #AIB

     103 vind ik leuks
AIB:faith&fun Hij gaat, hij gaat … 
die goede, lieve Sint. Hij brengt 
deze schoendozen vol speelgoed en 
schoolspullen naar arme kinderen. 
1 december
#sinterklaas, #surprise, #AIB

     175 vind ik leuks
AIB:faith&fun  Ons jaarlijkse 
miko kamp is weer griezelig 
gezellig! Nu nog de weg naar 
onze slaapzaal zoeken!
8 oktober
#kampeerboerderij, #AIB

     112 vind ik leuks
AIB:faith&fun  Wat een mooie
(b)engeltjes bij onze kersttocht!
15 december
#kersttocht, #kerstmis, 
#engeltjes, #kinderkoor, #AIB

     207 vind ik leuks
AIB:faith&fun  LEKKERRR! Wij 
bakken vandaag tot 16 uur olie-
bollen voor het goede doel.
HAPPY NEW YEAR!!!!
30 december
#oliebollen, #oudjaarsdag, #AIB

     184 vind ik leuks
AIB:faith&fun  Bibberbenen (geen 
stemmen gelukkig!) bij ons eerste 
optreden op kerstavond. We hebben 
gepiekt.
24 december
#kerstmis, #jongerenkoor, #AIB 21

5 jaar
en dan al zoveel
meegemaakt …

We hebben 468 vieringen georganiseerd.

We zijn trots en blij met de inzet van onze 30 werkgroepen.

50 kinderen mochten we dopen.

Er zijn 2820 kaarsen aangestoken.

24/7 zijn we bereikbaar.

Onbetaalbaar is de inzet van onze 204 vrijwilligers. Ze zijn goud waard!

De koffie staat altijd klaar. We zijn de tel kwijtgeraakt.

118 kinderen namen deel aan het eerste Breken & Delen.

43.350 hosties hebben we uitgereikt.

Voor 50 personen hebben we een afscheidsdienst gehouden.

Voor 8 paren was er een huwelijksviering.

29 kinderen deden mee aan de overstapviering.

We organiseerden 11 themawandelingen.



Wees welkom!
Iedereen is van harte welkom bij onze vieringen op 
zondagochtend in Buurthuis Kadans. 
Elke week toveren vele vrijwilligers de zaal om tot een 
ruimte waar we samen kunnen komen. Een trouwe 
ploeg stoelenzetters zorgt dat iedereen letterlijk een 
plekje heeft tijdens de viering. 

Middelpunt van onze viering
Het altaar is het middelpunt van onze viering. Elke 
week wordt het met grote zorg opgebouwd. Met net 
zoveel zorg is het door één van onze leden gemaakt. 
Ook het kruis daarachter en het kruisbeeld op het 
altaar is ‘uit eigen keuken’. Dat is tekenend voor de 
oprechte betrokkenheid van de mensen in onze ge-
meenschap. En dat is het échte middelpunt van An-
tonius in Beweging.

Horen, zien, zingen en geloven 
Bij Antonius in Beweging vieren we samen. Dankzij 

Warm welkom
We willen iedereen een warm welkom geven. Daarom 
kiezen we bewust voor een toegankelijke, begrijpe-
lijke viering. Dankzij het grote scherm kan iedereen 
meezingen en -bidden. Want vieren doe je immers 
samen!

Een boek vol inspiratie
Het woord van God is voor ons een belangrijke in-
spiratiebron. Daarom leest de voorganger elke week 
een stuk uit het evangelie. Daarmee keren we terug 
naar de inspiratiebron van ons geloof. Het geeft ons 
kracht en inspiratie om te leven naar het voorbeeld 
van Jezus. En het herinnert ons aan ons verlangen 
om de wereld een beetje mooier te maken. 

Vrede en alle goeds
Vrede en goed doen: het is de rode draad in ons ge-
loof. Dat is niet altijd gemakkelijk en soms lukt dat 
niet. Want we zijn allemaal ook maar mensen. Maar 

het is goed om elke week stil te staan bij dat goede 
voornemen. Daarom wensen we elkaar elke week 
weer vrede en alle goeds.

Breken en delen
Het leven wordt mooier als je samen deelt. Daar ge-
loven we heilig in bij Antonius in Beweging. Daarom 
breken en delen we elke viering – in navolging van 
Jezus – het brood. Net als Jezus maken we geen on-
derscheid in leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur of 
burgerlijke staat. Daarom is iedereen welkom om 
samen met ons te breken en te delen. Want dan is 
Jezus in ons midden.
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de beamer en geluidsinstallatie kan iedereen onze 
viering goed volgen. Al deze apparatuur wordt uitge-
pakt, neergezet en aangesloten. Elke viering zingt er 
een koor of speelt er een muzikant. Natuurlijk zingen 
we ook elke viering samen. Van bladmuziek tot koor-
map en van keyboard tot microfoon: alles wordt tot in 
de puntjes voorbereid en klaargezet.

‘De tafel dekken’
Kaarsen, hosties, bijbel … Tijdens onze vieringen ge-
bruiken we verschillende voorwerpen. Onze kosters 
zetten voor de viering alles klaar om samen het brood 
te kunnen breken en te delen. 
 
In gedachten verbonden
We vieren samen ons geloof en ruimen ook bewust 
tijd in om te bidden voor de mensen met wie we in 
gedachten verbonden zijn. Voor onze viering begint, 
kunnen bezoekers hun intenties opgeven.

Elke week ontmoeten en inspireren we elkaar tijdens een viering. Het is een prachtig 

cadeau dat zoveel mensen in woord en daad helpen voor, tijdens en na deze vieringen. 

Dat hebben we speciaal voor dit magazine in beeld gebracht.

Elke week
       vieren we weer!

“Waar twee of meer in mijn naam
samen zijn, ben IK in hun midden.”
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  Dit 
beweegt 
    ons
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Het is inmiddels vijf jaar geleden dat we probeerden 
onze kerk en parochie te behouden. Het was op z’n 
zachtst gezegd ‘een teleurstelling’ dat zowel gelovi-
gen als voorgangers de deur werd gewezen. Het leek 
op dat moment een ramp, maar blijkt nu een zegen 
te zijn waarvoor ik heel dankbaar ben. Een blessing 
in disguise heet dat in het Engels. Want het bracht 
ons in beweging. We werden bevrijd van het nogal 
bezig zijn met het kerkgebouw, het beheer van de 
centen en allerlei materiële zaken. Het kerkbestuur 
werd de stuwende kracht voor een gelovige gemeen-
schap. En het schiep ruimte en vrijheid. We konden de 
liturgische teksten zoals die worden voorgeschre-
ven - ook al zijn ze tot op de draad versleten - achter-
laten en kiezen voor eigentijdse taal en inhoud. Daar-
door is de bevrijdende boodschap van Jezus Christus 
weer boven komen drijven in een warme gemeen-
schap. Goddank! Allerlei mensen kwamen in bewe-
ging en gaven ons geloof opnieuw vorm. Er wordt 
gemediteerd in Het Kompas of tijdens een wandeling. 
De gezamenlijk lunches brengen velen bij elkaar. En de 
vieringen zijn steeds weer een feest door de inbreng 
van het kinderkoor, Cantiamo en vele anderen. Heel 
bijzondere dank gaat natuurlijk naar alle mensen die 
gezorgd hebben dat we nu ons lustrum kunnen vie-
ren. Alle reden tot dankbaarheid: naar de mensen van 
onze gemeenschap, maar toch vooral naar de Algoe-
de God die duidelijk met ons meetrekt. Van teleur-
stelling is bij mij geen sprake meer. Alleen de dank-
baarheid rest. Dat wilde ik toch even laten weten!

COLUMN

Richard Schreurs

Blessing 
in disguise



Bij ons mag je altijd zijn wie je bent
Iedereen is welkom bij onze gemeenschap. We hebben oprechte aandacht voor elkaar en houden 
samen onze gemeenschap in beweging. Je krijgt de vrijheid om je geloof op jouw manier in te vullen. 
En je mag er bij ons als mens zijn: met al je twijfels, vragen en onzekerheden. Maar ook met al je 
geloof, hoop en liefde. 

We blijven het samen doen
Bij de ‘geboorte’ van Antonius in Beweging kwamen zoveel mensen in beweging. ‘De Geest des Heren 
heeft een nieuw begin gemaakt’: zo hebben we het echt ervaren! Er kwamen letterlijk en figuurlijk 
zoveel helpende handen. En wat ons heel blij maakt: die helpende handen zijn er nog volop. Die inbreng 
waarderen we enorm. Het is een belangrijk fundament voor onze bloeiende geloofsgemeenschap. 
Natuurlijk hopen we dat die handen ons ook in de toekomst blijven dragen.

We blijven denken, doen en dromen
Er zijn voor anderen: dat is een krachtige inspiratiebron binnen onze gemeenschap. We laten ons 
daardoor inspireren en denken na hoe we anderen bij kunnen staan: spiritueel en praktisch. 

Ons geloof zit in mensen en niet in stenen
De afgelopen vijf jaar hebben we steeds meer ervaren dat geloof in mensen en niet in stenen zit. Geen 
kerkgebouw; dat was even wennen. Maar het gaf ook ruimte om ons te richten op onze medemens. 
We voelen en weten dat we op elke plek samen kunnen komen om ons geloof te vieren.

We zijn en blijven in beweging
De wereld en maatschappij veranderen volop. En wij veranderen mee. Onze leden hebben de ruimte 
en vrijheid genomen om mooie, nieuwe initiatieven te ontplooien die ruimte bieden voor individuele 
of gezamenlijke geloofsbeleving. Zo krijgt een eeuwenoude inspiratiebron een nieuw leven.

N.B.: Alle kaarsjes in één keer uit-
geblazen … dan mogen we een 
wens doen!
Onze hoop is dat meer kinderen, 
jongeren en jonge gezinnen zich bij 
ons aansluiten. We hebben genoeg 
inspiratie om ons geloof op een 
eigentijdse manier door te geven. 
En wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst!

De pastoraatgroepsleden worden ook wel eens ‘de 
kartrekkers’ van Antonius in Beweging genoemd. Wij 
coördineren onze vele activiteiten en bijbehorende 
werkzaamheden, zowel inhoudelijk als praktisch. Alle 
werkgroepen hebben contact met ons. En nagenoeg 
alles wat er georganiseerd, geschreven, gelezen en 
gebeden wordt, is besproken in dit team. We kunnen 
als pastoraatgroep wel zeggen dat Antonius in Be-
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weging organisatorisch na vijf jaar inmiddels ‘staat 
als een huis’. We proosten op dit mooie resultaat en 
op onze toekomst, waarin we graag samen met u ver-
der op weg gaan.

Pastor Emile Gerards, Mariëtte Ambaum, 
pastor Gusie van Erp - van den Broek
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Hoera, we zijn vijf jaar! Een belangrijke mijlpaal waar we als bestuur trots op zijn. We zijn uitge-
groeid tot een volwassen, actieve en inspirerende gemeenschap waar we geloven met en in elkaar 
en omzien naar elkaar. Dat vieren we met een mooie verjaardagstaart. Bij elk kaarsje staan we even 
stil bij een bijzondere karaktereigenschap van onze gemeenschap.

Vijf belangrijke lichtpunten  
 bij Antonius in Beweging

Aniëlka Emmen, Piet Leemans, Hilde Crielaars,
Ad Schoenmakers en Peter Stijntjes.

Wij zijn met veel plezier lid van de participantenraad. We denken mee over 
bestuurlijke kwesties en geven gevraagd en ongevraagd advies over zaken 
die het bestuur zelf opmerkt of waarbij ze even willen ‘sparren’ over een 
bepaald onderwerp. Zo was de participantenraad onder andere betrokken 
bij de keuze van onze nieuwe pastor Emile en wordt de begroting van Anto-
nius in Beweging ook jaarlijks aan ons voorgelegd. We zijn namens onze 
gemeenschap een klankbord voor het bestuur. Tot op heden gebeurt dat 
steeds in prima harmonie, want de verstandhouding met het bestuur is 
uitstekend. We zijn blij dat we regelmatig ‘mee kunnen en mogen denken’.

Arnoud Schepens, Jeanne Verschuuren, Marty van der Staak en Erik Pluijm

Mee kunnen en mogen denken …



Iedereen is welkom bij Antonius in Beweging.

We vieren het leven en geloven dat liefde over 

de grenzen van het leven heen reikt.

Wilt u meer weten over onze geloofsgemeenschap?

Kijk dan op www.antoniusinbeweging.nl of 

volg ons op facebook.com/antoniusinbeweging.

Liever persoonlijk met ons kennismaken? 

U bent elke werkdag tussen 9 en 12 uur van harte 

welkom in onze ontmoetingsruimte Het Kompas, 

Koningin Julianaweg - Zuid 1 in Best. Elke zondag is 

er om 10.30 uur een viering in Buurthuis Kadans, 

Sint Jozefstraat 1 in Best.


