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Voorwoord 
 

Beste mensen, 
 
Allereerst begin ik met een bedankje: bedankt voor het 
vertrouwen dat jullie mij schenken. Voor mij is dat een 
groot goed. Zelf werk ik ook op basis van wederzijds 
vertrouwen. Elkaar dragen en hoog houden spelen 
daarin een grote rol. Dat het beste van ieder mens, ook 
in jullie, tot volle bloei en wasdom mag komen. Voor 
jullie misschien al een zelf verworven gegeven in al die 
jaren, voor mij nieuw, uniek en prachtig! Zo is mijn droom 
van pastor zijn in deze gemeenschap, werkelijkheid 
geworden. 
Vertrouwen is een groot goed zoals gezegd. Iedereen 
van goede wil verdient ons vertrouwen. Iedereen is 
welkom bij ons, vandaar dat we ons aangesloten hebben 
bij een netwerk van kerken en gemeenschappen die 
iedereen verwelkomen, ongeacht geloofsstroming, ras, 
geaardheid, huidskleur of levensstaat. Dit netwerk heet 
'Wijdekerk'. Op Facebook, als u het heeft, kunt u daar 
meer over vinden. Hun, en ik denk ook onze, lijfspreuk is: 
'Wat ons drijft is de liefde van Christus' (2 Korintiërs 
5:14a). Graag profileren we ons als mensvriendelijke 
gemeenschap waarin iedereen welkom is! Persoonlijk 
ben ik een groot voorstander om met alle medemensen 
en medechristenen te bidden, hulpbehoevenden te 
helpen en samen te werken om elkaar te leren kennen, 
te waarderen en elkaar te versterken waar mogelijk. Als 
geloofsgemeenschap brengen we dit samen al voor een 
groot deel in de praktijk.  
We leven toe naar ons 5-jarig jubileum. Een mijlpaal in 
onze korte geschiedenis. Om met Bijbelse woorden te 
spreken een heilsgeschiedenis. Heil is ons na alle onheil 
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ten deel gevallen. Het leven zelf en mensen daarbinnen hebben samen een weg 
met elkaar gevonden naar een hoopvolle toekomst. De geboorte van AiB is dan 
ook een feestje waard. Dit vieren we met alle mensen van goede wil en onze 
medechristenen op zondag 8 april 2018. Samen staan we sterk om gezamenlijk de 
toekomst in te gaan. Is dat niet Gods droom van deze wereld? Het is aan ons 
mensen om daar handen en voeten aan te geven! 
 
Zalig Pasen en vrede en alle goeds, 

 
Pastor Emile Gerards  
 
 

Eerst geloven, dan zien 

 
De wetenschap staat in onze cultuur op 
een voetstuk. Iets is pas waar als het 
bewezen, meetbaar of ontrafeld is.  
‘Eerst zien, dan geloven’ is voor veel 
mensen een belangrijk motto.  En dat is 
eigenlijk best vreemd. Want de 
belangrijkste dingen zijn niet te 
bewijzen, te meten of te ontrafelen. 
Hoeveel liefde heeft een ouder voor zijn 
of haar kind? Eindeloos veel. 
Hoeveel aardige mensen kom je in je 
leven tegen? Ik hoop van harte dat het 
er ontelbaar veel zullen zijn.  
En waarom worden mensen blij van de 
eerste lentezon? Echt niet omdat hun 
zonnepanelen meer energie leveren. 
Maar wél omdat ze energie krijgen van 
de zonnestralen.  
We denken dat we rationele wezens zijn 
die alles wat we willen en doen zelf 
beredeneren. Maar dat wat we willen 
en wensen komt bijna altijd voort uit 
gevoelens en emoties. Geloof je dat je 
iets moois kunt betekenen voor 
anderen? Dan wil je je daar ook voor 

inzetten. Is het je wens om voor 
anderen te zorgen. Dan kies je voor een 
opleiding of baan op dat vlak. Daarom 
draai ik het tegenwoordig liever om: 
eerst geloven en dan zien. Wie daar een 
superster in was? Jezus natuurlijk. Hij 
geloofde dat elk mens er mocht zijn 
zoals hij was. En daardoor zag hij in elk 
mens het goede. De lamme, de 
verstotene, de dode: hij wist in hen 
weer leven, vertrouwen en hoop te 
wekken. Hoe ik weet dat dit ook nu nog 
zo werkt? We zijn er met onze 
gemeenschap het levende bewijs van. 
Want we vieren ons vijfjarig bestaan. 
Wat begon als een wens is werkelijkheid 
geworden. We staan volop in het leven, 
hebben de hoop nooit opgegeven en 
vertrouwen in en op elkaar. Dat is een 
heel kostbaar cadeau dat we samen 
mogen uitpakken! 
 

Hubertine van de Biggelaar 

 

  



Een Paasgedachte… 

 
De 40 dagentijd is een bijzondere tijd. 
Een mooie tijd van verstilling en 
bezinning waarin we langzaam 
meegenomen worden op de weg die 
Jezus gaat in de laatste periode van zijn 
leven. 40 dagen lang trekken we samen 
met Hem op, op weg naar Jeruzalem, 
een reis naar Pasen. Pasen schenkt ons 
steeds weer nieuw leven, dat zien we 
ook zo mooi in de natuur. En we vieren 
vooral dat de dood niet het laatste 
woord heeft. Het getal 40 heeft in de 
bijbel een bijzondere betekenis. En 
heeft vaak betrekking op 
‘voorbereiding’ en ‘verwachting’. Het 
duurde 40 dagen voordat Noah na de 
zondvloed de ark opende. De 
Israëlieten trokken 40 jaar door de 
woestijn en zo verbleef Jezus 40 dagen 
in de woestijn voor Hij rond ging 
trekken om overal zijn boodschap van 
liefde en vrede te verkondigen. 40 
dagen dus om eens stil te staan bij wat 
in het leven echt belangrijk is en uit te 
kijken naar het feest van Pasen.  
 
Ik vond een mooi gedicht over deze 40 
dagentijd en het heeft me geraakt.  
Misschien u ook…. 
 
 
 

Veertig dagen zijn lang genoeg 
om stil te blijven staan. 
Was het de straf die Hij droeg 
of is het anders gegaan?                                           
Jezus als offer 
of slachtoffer 
twee verschillende vragen. 
Onder het kruis 
beseffen we Zijn kracht 
dat Hij het wel heeft  
gedaan en volbracht.  
Gedragen.  
 
Veertig dagen zijn lang genoeg 
om in beweging te komen. 
Hem te zalven en te begraven 
met tranen die stromen. 
Door God verlaten 
of door mensen verraden 
twee manieren van zien  
met eerbied bedekt. 
Maar bij het lege graf  
vertellen en verhalen 
dat Hij leeft en is 
opgewekt! 
 
Zalig Pasen! 
 

Pastor Gusie van Erp – van den 
Broek 

 

  



Vieringen rondom Pasen en Pinksteren 

 

 
Zaterdag 24 maart 
19.00 uur Viering Palmzondag m.m.v. Marty van der Staak in de Protestantse kerk. 

 
Zondag 25 maart 
10.30 uur Gezinsviering Palmpasen m.m.v. het Jeugdkoor. 
 

Woensdag 28 maart 
19.00 uur Viering van vergeven m.m.v. Kees Lambregts. 
 

Donderdag 29 maart 
19.00 uur Witte donderdagviering m.m.v. Harry Verschuuren. 
 

Vrijdag 30 maart 
15.00 uur Kruisweg m.m.v. het jeugdkoor. 
19.00 uur Goede vrijdagviering m.m.v. Kees Lambregts. 
 

Zaterdag 31 maart 
19.00 uur Paaswake m.m.v. Cantiamo. 
 

Zondag 1 april 
10.30 uur Eerste Paasdag m.m.v. gelegenheidsjongerenkoor AiB. 
 

Zondag 2 april 
10.30 uur Tweede Paasdag m.m.v. Marty van der Staak. 
 
 

Palm(zaterdag)viering 

 
Dit is een nieuwe, extra viering op de 
zaterdagavond vóór Palmpasen. 
Al jaren is het in onze 
geloofsgemeenschap traditie de 
Palmzondagviering als Gezinsviering 
met medewerking van de 1e 
communicantjes te vieren. Het is een 
mooi feest voor de kinderen met 
palmtakjes en zelfgemaakte 

Palmpasenstokken, die vol trots de 
kerk binnengebracht en getoond 
worden. 
Palmzondag is echter ook het begin 
van de Goede Week en de liturgie van 
deze zondag geeft  een heel overzicht 
van het verloop van deze week; de 
laatste levensdagen van Jezus. Voor 
een Gezinsviering is deze liturgie niet 



echt kindvriendelijk en is te omvangrijk 
en te moeilijk.  
Verschillende mensen uit onze 
geloofsgemeenschap missen deze van 
oudsher bekende, speciale 
Palmzondagliturgie en daarom hebben 
we besloten deze gebedsviering in het 
leven te roepen. Zeker niet als 
vervanging, maar veel meer als 
aanvulling, als verrijking van de 
Palmzondagviering. 
Deze gebedsviering wordt gehouden 
om 19.00 uur in de Protestantse kerk. 

Misschien is het beleven en meevieren 
van alle twee de diensten, zaterdag én 
zondag wel de beste manier om de 
Goede Week te beginnen. 
We willen op deze manier ons hart en 
ziel openen en ons voorbereiden op 
deze bijzondere week van het jaar. 
U bent van harte uitgenodigd! 
 
Namens de pastores, 

Gusie van Erp – van den Broek  

 

Wist u dat… 

… er op 4 april, 2 mei en 30 mei de gelegenheid is om samen te lunchen van 12.30 
uur tot 14.00  uur onder het motto “samen eten is gezelliger dan alleen” in de 
ontmoetingsruimte van de protestantse kerk? 
 
… u een kopje koffie kunt komen drinken op 22 maart en 16 april  tussen 14.00 uur 
en 15.30 uur in “het Kompas”? 
 
… de derde en laatste thema-avond rondom het thema “Evangelie van de gewone 
mens” op woensdag 18 april is om 19.30 uur in “het Kompas” en dat Dominee 
Martin Kroon deze avond gastspreker is? 
 
… de film Tulipani op woensdag 25 april om 19.30 uur te zien is in de 
ontmoetingsruimte van de protestantse kerk? 
 
… er op 24 mei weer een gemeenschapsavond is in Buurthuis Kadans? 
 
… er dit jaar twee kinderen deelnemen aan de viering Eerste Breken en Delen op 
zondag 3 juni? 
 
… de Overstapviering voor de kinderen uit groep acht dit jaar is op zondag 24 juni 
en dat we dit samen doen met de jongeren van PKN? 
 
… u kunt deelnemen aan een Bedevaart naar Lourdes van 6 t/m 11 september en 
als u hier meer vrijblijvende informatie over wilt een e-mail kunt sturen naar 
vwkn.lourdes@gmail.com? 

mailto:vwkn.lourdes@gmail.com


Lustrum 

 
8 april vieren we met AiB ons eerste 

lustrum. We hebben vaak tegen elkaar 

gezegd dat we alleen nog naar de 

toekomst willen kijken. Dat is makkelijk 

gezegd. Toch komt steeds opnieuw de 

hele film voorbij van alle 

gebeurtenissen die tot het ontstaan 

van AiB hebben geleid. De 

aankondiging van het bisdom dat we 

moeten fuseren met alle parochies van 

Best, Oirschot en de Beerzen. De 

ontdekking dat het bisdom de 

Antoniuskerk wil sluiten. En het 

belangrijkste, de overtuiging van 

pastores en kerkbestuur dat onze 

gemeenschap ten onder zou gaan als 

de Antoniuskerk zou worden gesloten. 

Ook enkele parochianen begonnen zich 

te roeren, ze stuurden brieven aan het 

kerkbestuur en Groeiend Best om 

iedereen op de ernst van de situatie te 

wijzen en dat actie nodig was.  

Het ontslag van kerkbestuur en 

pastores 5 jaar geleden leidde tot het 

begin van Antonius in Beweging. Er 

was veel voorbereid, maar toen 

moesten we ook het lef hebben om het 

diepe in te springen en van start te 

gaan. En wij, bestuur, pastores maar 

ook u allemaal wisten werkelijk niet of 

het zou lukken. Samen hebben we dat 

lef gehad. Een onafhankelijke 

katholieke geloofsgemeenschap 

beginnen. Een plek zoeken en vinden  

om samen te vieren, om door de week 

elkaar te kunnen ontmoeten, om op 

weg te gaan in de geest van het 

evangelie. En de boosheid achter ons 

laten en kijken naar de toekomst.  

We zijn 5 jaar verder. Het gaat goed 

met Antonius in Beweging. AiB heeft 

een plek in ons hart gevonden. Iedere 

zondag bouwen we een plek waar 

mensen samen komen en voelen we 

dat Hij zelf aanwezig is om onder ons te 

wonen. Dat voelen we omdat we veel 

meer dan vroeger om elkaar geven. 

Heel bijzonder. Onze gemeenschap 

blijkt belangrijker dan een mooi 

gebouw. 

  



En de toekomst? Daar kijken we vol 

vertrouwen naar uit. Want bij alle 

uitdagingen kwamen er mensen die de 

schouders eronder zetten. En dan blijkt 

dat we meer kunnen dan we zelf 

denken. Laten we die schouders er 

samen onder blijven zetten en de weg 

blijven gaan die Jezus ons heeft 

voorgeleefd. Hij heeft ons ook de 

afgelopen jaren die kracht gegeven 

deze weg te gaan. 

 

Die mij droeg op adelaarsvleugels, 

die mij hebt geworpen in de ruimte 

en als ik krijsend viel,  

mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid 

totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 

Huub Oosterhuis (naar Deuteronomium 32 : 11-12) 

 

Voorzitter,  

Peter Stijntjes 
 
 
 
 

  



Hartverwarmend 

 

Gedoopt  
 

25 februari 2018 
Jente Plasmans 
  

 
Afscheid genomen van: 
 
Jac Rickelman, 92 jaar 
Overleden op 20 december 2017. 
Jac Rickelman, geboren en 
getogen in Best, was bij heel veel 
mensen gekend en geliefd.  
Jac’s grote kracht was zijn 
positieve levenshouding. 
Tot op hoge leeftijd bleef hij 
nieuwsgierig en wilde ook steeds 
nog zelf nieuwe dingen 
uitproberen. 
Na de dood van zijn vrouw Ria 
leerde hij op 80-jarige leeftijd nog 
koken en taarten bakken. 
Hij vond het prachtig, met jonge 
mensen om te gaan en 
bewonderde “de jeugd, die 
tegenwoordig zo veel weet”. 
Jac hield van het leven, maar was 
niet bang voor de dood. “Als het 

maar niet zeer doet...” was zijn 
steevaste uitspraak. 
Onze Lieve Heer heeft deze wens 
voor Jac in vervulling laten gaan. 
 
Annie Smits-Sanders, 69 jaar 
Overleden op 28 december 2017. 
Op haar gedachtenisprentje stond: 
Altijd zorgzaam, vrolijk, opgewekt, 
tevreden en positief. Mam, wat 
zullen wij je missen. Hoe mooier de 
herinnering, hoe pijnlijker is ons 
verdriet. Wij danken je voor wie je 
was en wat je in ons achterliet. 
We hopen voor haar, dat zij op een 
of andere manier verbonden mag 
blijven met allen die zij zo lief heeft 
gehad. 
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