
Antonius	in	Beweging	uit	Best	
noemt	zich	'ongeneeslijk	
katholiek',	ook	al	hoort	ze	niet	
meer	bij	de	Rooms-Katholieke	Kerk	
BEST - Vijf jaar geleden werd Antonius in Beweging uit de Rooms-Katholieke 
Kerk gezet. De Bestse geloofsgemeenschap stond daar gisteren met een 
speciale, drukbezochte viering bij stil. ,,We zijn er één dag bedroefd over 
geweest en toen hebben we de schouders eronder gezet", zegt pastores Gusie 
van Erp-van den Broek. 

Rooms-katholiek mogen ze zich niet meer noemen, maar katholiek zijn ze naar eigen 
zeggen nog altijd. ,,Ongeneeslijk katholiek, noemen we onszelf", vertelt pastor Gusie 
van Erp-van den Broek van Antonius in Beweging. Samen met collega Emile 
Gerards ging ze gisteren de viering van het vijfjarig bestaan van de Bestse 
geloofsgemeenschap voor. 

Het blijkt uit de rituelen die ze deze zondagmorgen in de viering gebruiken, zoals het 
uitdelen van de hostie en het slaan van het kruisje. 'In de naam van de vader, de 
zoon en de Heilige Geest, amen', prevelen de parochianen. Er wordt gebeden, 
gezongen en geluisterd zoals tijdens de mis van willekeurig welke katholieke kerk in 
het land. 

Maar een klein beetje anders gaat het er wel aan toe. De viering begint vandaag met 
een lied op de melodie van Beethovens negende symfonie, halverwege schudden 
parochianen elkaar de hand, elkaar 'vrede en alle goeds' wensend en het Onze 
Vader wordt luidkeels gezongen, in plaats van met gesloten ogen uitgesproken 



 

Vormen	
,,Een van de grote uitdagingen waar we voor stonden was om nieuwe vormen te 
vinden, die wel in onze katholieke traditie pasten. We moesten zoeken naar nieuwe 
liturgie. In de Rooms-Katholieke Kerk bedient een priester de sacramenten en de 
bisschop of deken het vormsel, maar die hebben wij niet. Daar is iets voor in de 
plaats gekomen. Ook de eerste communie, die noemen we nu het eerste breken en 
delen. Op een gegeven moment kreeg ik het verzoek om te dopen, maar ik ben 
daarvoor niet gewijd. Daar hebben we het met zijn allen over gehad. Maar in het 
kerkelijk wetboek staat dat in geval van nood iedereen mag dopen, dus iedereen 
vond het goed dat ik dat zou doen", zegt Gusie. 

Vijf jaar geleden werd zij, met de rest van het pastorenteam, en het kerkbestuur 
ontslagen. Ze verzetten zich tegen de plannen van het bisdom om drastisch te 
snoeien in het aantal in gebruik zijnde kerken. Ook hún kerk zou op de lijst van te 
sluiten kerken staan. Dat vonden ze niet te verteren, aangezien de Antoniuskerk een 
levendige gemeenschap was, die over dalende bezoekersaantallen niet had te 
klagen. 

De dag dat ze de sleutels moesten inleveren, viel de steun vanuit het bisdom 
onherroepelijk weg. ,,We stonden op straat met lege handen. We hadden bij wijze 
van spreken nog geen lepeltje om in de koffie te roeren", herinnert bestuurslid Piet 
Leemans zich. Heel even waren ze daar zeer bedroefd over, maar de verslagenheid 
was van korte duur. ,,We hebben de schouders er vrijwel gelijk onder gezet", zegt 
Gusie. 

Ze riepen de rest van de geloofsgemeenschap op zich bij de Antonius in Beweging 
en de officiële kerk de rug toe te keren. Een eigen kerk beginnen zonder hulp van 



buitenaf, het is een keuze die niet voor iedereen even makkelijk moet zijn geweest. 
Toch kozen zo'n 450 huishoudens ervoor, circa 75 procent van de oorspronkelijke 
Antonius kerkgemeenschap. De bereidheid om er samen wat van te maken was 
groot. ,,Toen we een altaartje nodig hadden, timmerde iemand die in elkaar", zegt 
Piet. 

,,Het was een sprong in het diepe", memoreert Gusie voor een volle kerk. Er moeten 
stoelen worden bijgezet om iedereen een plekje te geven. ,,We wilden een 
mensenkerk zijn, met een levende God die niemand uitsluit. We hielden ons vast aan 
wat Jezus zei: 'Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben ik in hun 
midden'. Er moest een plek gevonden worden om samen te komen. Waar deuren 
gesloten werden, gingen andere voor ons open. Het leek wel alsof de namen van de 
gebouwen aansloten bij de fase waarin we ons bevonden. We begonnen in buurthuis 
De Wig, toen de Kadans en nu zit ons secretariaat in Het Kompas. We hebben onze 
balans gevonden en zijn een gemeenschap waar geloofsvreugde leeft." 

Parochianen	aan	het	woord	

 
 
,,Toen we uit de kerk zijn gezet, moesten we het zelf doen. Niemand hielp ons. We 
kunnen constateren dat er een echte gemeenschap is ontstaan", zegt Ad 
Schoenmakers. ,,In andere kerken doen alleen de eerste drie, vier rijen mee en zit de 
rest er voor spek en bonen bij. Dat is hier heel anders, iedereen doet mee." ,,De 
saamhorigheid is groot", vult zijn vrouw Margrith aan. ,,Er is hier veel meer contact 
met andere kerkgangers. We organiseren koffiemiddagen, daar zit zo'n positieve 
energie. Mensen vertellen daar hele verhalen." 
 
 



 
 
,,Het was een aparte tijd", weet Tiny Dijkhuizen (r) nog. ,,We gingen van een 
katholieke kerk naar een stichting. Veel mensen dachten: dat lukt niet, maar het is 
wel gelukt. En er zijn ook meer bij gekomen." Samen met zijn vrouw Annie maakt hij 
deel uit van het team dat ouderen opzoekt. ,,We hebben om de veertien dagen wel 
iets te doen", zegt zij. ,,We proberen ze samen te brengen en houden daarvoor 
bijeenkomsten. Maar als het écht niet lukt om daar naar toe te komen, gaan we bij ze 
op bezoek." 
 

 



Fabian Sluijmers (l) (24) en Morris de Greef  (23) zijn tijdens deze viering misdienaar. 
,,Ik kan me voorstellen dat sommigen het moeilijk hebben gevonden  om zich bij 
deze groep aan te sluiten", zegt Fabian. ,,Voor mij was het een makkelijke keuze, 
omdat ik het een hechte groep vond en we zijn alleen nog maar hechter geworden. 
We zijn met een groep van 15 of 20 misdienaars en gaan elk jaar op kamp met het 
kinderkoor. Iedereen is er welkom." 
 


