Zondag 8 april 2018
jubileumviering Antonius in Beweging
Samen onderweg
‘Wij zijn samen onderweg, halleluja!’, zongen we vroeger in de bus als
we op schoolreis gingen. Dat gaf al heel wat energie en consternatie
vooraf. Geen idee waar we naartoe zouden gaan en hoe de dag zou verlopen, maar de teamspirit zat er al behoorlijk in.
Ik kon toen als kleine jongen
niet weten dat ik nog eens pastor zou worden voor Antonius
in Beweging. Het woordje ‘samen’ en ‘onderweg’ zijn ons als
warme
mensengemeenschap
op het lijf geschreven. Onderweg hebben we elkaar nodig!
Er is van alles te doen: samen
vieren, samen lunchen en koffie drinken, samen een ruimte
inrichten, samen voor mensen
zorgen, samen de administratie
voeren, etc., etc. Daar zijn we
binnen AiB een kei in als het
daarom gaat. Een goed geolie-

de machine waarin alleen mensen
aan het werk zijn. Die olie zou
voor mij symbool staan voor de
Geest, die ons voedt, inspireert en
positieve energie geeft. We zijn vijf
jaar onderweg en dat mag gevierd
worden. Het leven met elkaar is
sowieso wel een feestje waard.
Stilstaan bij wat we bereikt hebben, waar we nu staan en waar
we naar toe willen. Dank aan de
Allerhoogste dat we met zovelen
samen onderweg zijn!
Met een hartelijke groet,
pastor Emile Gerards

“Wat de toekomst brengen moge”….
Kent u dit lied? Het is een prachtig
mooi lied, geschreven door de Nederlandse dichteres Jacqueline E.
van der Waals. Ik ben ongeneeslijk
katholiek maar ik heb een groot
oecumenisch hart en daar past dit
christelijke gedicht goed bij. Een
lied vol vertrouwen en overgave.
Daar ga ik in de toekomst met AiB
ook mee verder. Want wat is het

En dan zijn we ineens
al weer vijf jaar verder,
time flies when you’re
having fun
Antonius in Beweging bestaat nog
steeds en is verder uitgegroeid tot
de bloeiende gemeenschap, waar
iedereen vijf jaar geleden op gehoopt had.
Er is nog steeds niemand geëxcommuniceerd, het aantal mensen dat de vieringen bijwoont lijkt
nog steeds gestaag te groeien en
een nog groter aantal vrijwilligers
zorgt er middels allerlei commis-

een voorrecht om in deze gemeenschap, zeker als vrouw, te mogen
werken en leven! AiB is geen verzameling individuen die op zondag hun zondagse jas aan doet
en naar de viering gaat om, als ze
daarna weer thuiskomen, dezelfde jas weer voor een week aan de
kapstok hangen en dat is het dan.
Nee het is veel en veel meer. Het is
een hechte gemeenschap met een
grote onderlinge verbondenheid
en betrokkenheid. Ook en vooral
buiten de viering op zondag om,
op doordeweekse dagen. Mijn
wensen voor de toekomst…? Dat
nóg meer jongeren de weg naar
AiB zullen vinden, want meer dan
ooit hebben zij houvast en kracht
nodig om zich staande te houden
in de wereld van vandaag. Ook
hoop ik dat nóg meer vrouwen
de plek krijgen in de kerk die hun
toekomt. In het pastoraat en in de

liturgie. Dat gun ik ze van harte.
Daarvoor werk en bid ik en ga ik
de toekomst in.
Vol goede moed, optimisme,
vertrouwen en positiviteit!
Pastor Gusie van Erp – van den Broek

sies voor dat veel activiteiten nog
steeds doorgang vinden. Mooi dat
alles eigenlijk in deze nieuwe, frisse vorm gewoon door heeft kunnen gaan. De tijd voordat AIB er
was, kunnen we ons steeds minder
goed herinneren.
Inmiddels heeft Hans ons verlaten
en daar is Emile voor in de plaats
gekomen. Kees heeft ons als pianistengroep versterkt. Nog steeds
ook volop in beweging dus. Hopelijk nog veel jaren voor de spreekwoordelijke boeg…

Antonius in Beweging
5 jaar onderweg is
de titel van ons
jubileumboek!

Op naar de volgende vijf jaar!
Marty van der Staak.

Ter gelegenheid van ons jubileum hebben we een boek gemaakt.
Een boek waarin u kunt zien wie we zijn, wat we doen en waar
we voor staan. Een geloofsgemeenschap die daadwerkelijk in beweging is. Een gemeenschap waar mensen er zijn voor elkaar, een
mensenkerk waarin we denken en doen. Het boek is een cadeau
aan al onze trouwe leden om te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid en tevens als blijvende herinnering aan de eerste vijf
jaar. Daarnaast zal het boek na onze jubileumviering in Best verspreid worden over diverse leestafels bij verschillende instanties,
zodat ook u kunt zien en lezen wat Antonius in Beweging zoal
beweegt.

Algemene info: Onze ontmoetingsruimte “het Kompas”

is dagelijks
geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Het is onder in de protestantse kerk met de
ingang aan de J. Verleunstraat. Onze wekelijkse vieringen zijn op zondag
om 10.30 uur in Buurthuis Kadans, St. Jozefstraat 1.
facebook.com/antoniusinbeweging www.antoniusinbeweging.nl
antoniusinbeweging@gmail.com
Telefoon: 06-20810736

Proost!

Een vijfjarig jubileum
is een reden om te proosten
Het is super fijn om te mogen ervaren dat A.i.B leeft. De geloofsgemeenschap is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een kerk van mensen die
er zijn voor elkaar. Niet alleen in de
vieringen op zondag maar elke dag
van de week. Het is een geloofsgemeenschap die gedragen wordt
door heel veel mensen en waar
eenieder op zijn of haar manier
het geloof kan meebeleven. Niet in
een strak keurslijf, maar in gewone

taal, begrijpbare woorden en waar
iedereen welkom is.
Vijf jaar geleden was het een
sprong in het diepe en vanaf het
eerste uur ben ik betrokken bij
de opbouw van Antonius in Beweging. Samen met de pastores
coördineer ik bijna dagelijks alle
werkzaamheden en werkgroepen.

den en vele vrijwilligers die samen
Antonius in Beweging maken en
zijn. Dit alles geeft mij een enorme drive om ervoor te zorgen dat
ook in de toekomst onze geloofsgemeenschap mag verder groeien
in de geest van de boodschap van
Jezus, meer dan tweeduizend jaar
oud, maar o zo actueel. Zorg voor
je naaste en heb elkaar lief!

Trots ben ik dan ook op onze le-

Mariëtte Ambaum

Bent u nieuwsgiering en wilt u het boek ook zien, dat kan,
het boek is online te bekijken op onze website:
www.antoniusinbeweging.nl

