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Voorwoord 
 

Alle einde is het begin van iets nieuws! 
 
Aan het eind van een vol levensjaar, 2018, mag ik het 
woord nog eens tot u richten. Het doet me goed om u, 
allemaal levendig lid van Antonius in Beweging, te 
mogen schrijven. In deze tijd van donkere dagen, koude 
dagen vol wind en misschien sneeuw, keren we naar 
binnen, letterlijk en figuurlijk. In geestelijke zin is dit een 
mooie tijd om met gezin, familie, vriendenkring en 
natuurlijk onze gemeenschap terug te blikken, maar 
vooral vooruit te kijken. Terugblikken om na te genieten 
van de mooie herinneringen die we met elkaar hebben 
opgedaan, maar soms ook om ervan te leren. Er zal altijd 
een spanning zijn tussen boodschap en werkelijkheid, 
tussen evangelie en leven. Niemand is daarvan 
uitgesloten en niemand zal het lukken om beiden eens te 
verenigen, behalve dan Jezus Christus die ons voorgaat 
in geloof. En tegen ons zegt Hij: volhouden! Het is de 
moeite waard om je vertrouwen in het hogere te houden 
en daardoor geïnspireerd deze wereld elke dag een 
beetje mooier, beter en schoner te maken en dan bedoel 
ik ook het milieu, waarom veel te doen is.  
Ik blik terug op een mooi en boeiend jaar met jullie 
samen! Steeds meer mensen heb ik mogen ontmoeten 
en leren kennen, hen bezocht en met hen 
samengewerkt. Zoveel goedheid, liefs en warms ben ik 
zelden tegengekomen. Vandaar dat mijn gedachten ook 
steeds meer richting deze ene zijn gegaan: hier gebeurt 
werkelijk een stukje evangelie. Het is niet iets van lang 
geleden dat we in een kostbaar kistje doorgeven, nee, 
we pakken dat kistje uit en plaatsen de boodschap die 
erin zit, in ons midden en in ons hart. Daarmee treden we  
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onze gemeenschap en de wereld als 
een verrijking tegemoet. Je vertrouwen 
weten te bewaren en niet veranderen 
in een verbitterd persoon is een van de 
moeilijkste levensopdrachten om te 
vervullen. Overal kun je teleurstellingen 
opdoen, maar evenzo kun je op elke 
plek leuke ervaringen meemaken die je 
sterken. De kunst is die te blijven zien, 
te blijven ervaren en de negatieve 
ervaringen te laten voor wat ze zijn. In 
dit 'spel' zitten de levenslessen voor elk 
van ons verscholen. Als een boer 
achterom kijkt of zijn voren van zijn 
ploeg wel recht zijn, zal hij zeker 
afwijken van het rechte patroon dat hij 
tot dan toe wist te bereiken, toen hij 
zijn blik en toekomst nog op de horizon 
voor hem hield. Dat is iets wat wij 
persoonlijk en onze gemeenschap ook 
nodig hebben en wat ons de afgelopen 
vijf jaren al zover gebracht heeft: de 
blik op de toekomst! Onzeker, maar 
zeker, onverwacht, maar verwacht. Er 
schittert iets moois daar. Er wacht ons 
iets op waarvan we dromen. We 
kunnen alleen maar onze vleugels 
uitslaan en iedereen uitnodigen met 
ons mee te gaan, mee te doen, zich bij 
ons aan te sluiten. Zo heb ik zelf 
geprobeerd mensen voor onze 
gemeenschap te behouden en zelfs te 
winnen, door ze opnieuw moed in te 

praten, groepen in de gemeenschap op 
ons bestaan gewezen en hen de hand 
gereikt, scholen bezocht om met hen 
te praten en te vieren in vieringen voor 
Pasen en Kerstmis. Het gesprek met de 
andere kerken en hun voorgangers ligt 
open. Gewoon om elkaar (opnieuw) te 
leren kennen en waar mogelijk samen 
de handen ineen te slaan om die ene 
boodschap uit te dragen, al passen we 
deze in de praktijk en verkondiging 
soms anders toe. We maken ons klaar 
voor het jaar 2019. Zolang is het alweer 
geleden dat het kind van Bethlehem 
geboren werd en ons leven en de 
geschiedenis definitief veranderde. Ik 
hoop van harte dat het weer een mooi, 
warm, inspirerend en energiek jaar mag 
worden, vol goede plannen om uit te 
voeren en leuke initiatieven te 
ontwikkelen om met elkaar verbonden 
te blijven. Iedereen hoort erbij, ook jij! 
Kom, zie en doe mee en lever jouw 
eigen (bescheiden) bijdrage aan een 
mooier Best en haar omgeving. Daarin 
kan Antonius in Beweging het verschil 
maken! Veel geluk, gezondheid en 
zegen gewenst, op voorspraak van de 
heilige Antonius van Padua. 
 
Namens het pastoraal team,  

Pastor Emile Gerards

 
 

  



God wat ben je veranderd…! 

 
Graag nodigen wij u uit om op dinsdag 8 januari 2019 deel te nemen aan een avond 
waarin gastspreker Huub Schumacher u meeneemt in een lezing over “God en geloven 
in deze tijd” n.a.v. zijn boek; God wat ben je veranderd…! 
 
Ter inleiding: 
Wat op dit moment met geloof en kerk 
te maken heeft, ligt bij velen moeilijk. 
Wat is er aan de hand? Bekend is dat 
velen inderdaad met God geen kant 
meer op kunnen, maar als je wat verder 
praat, blijkt dat men zich alleen maar 
afzet tegen een bééld van God 
waarmee men vroeger opgezadeld is. 
Men gooit God niet weg, maar een 
beeld van God. 
God kun je niet weggooien, net zo min 
als je dat kunt met de lucht die je 
inademt.  
Met zijn boektitel: 'God wat ben je 
veranderd...!' bedoelt hij eerst en vooral 
te zeggen dat 'jij' veranderd bent. 
Als mensen van deze, andere tijd, zien 
wij God met andere ogen, hebben we 
een ander beeld bij God dan vroeger. 
Daar is niks mis mee. Het is alleen 
doodjammer dat de kerk velen in de 
steek laat bij het helpen, om tot die 
eigentijdse beeldvorming van God te 
komen, zij blijven liever steken in een 
voorbij Godsbeeld. 
Dit frustreert mateloos. 'Waarom zou ik 
nog naar zo'n kerk gaan?', vraagt men 
zich af. Het kan allemaal heel anders en 
er is licht aan de horizon! 
 
Wie is Huub Schumacher? 
Hij is priester van het Bisdom Breda, 

theoloog en publicist, studeerde 
godsdienstwetenschappen in Nijmegen, 
werkte vanaf 1974 tot 1990 als pastor in 
het basispastoraat en is tot op vandaag 
actief met vele vormen van 
geloofsverdieping en 
geloofsvernieuwing in de vorm van 
lezingen, studiedagen, retraites en 
bezinningsdagen. 
Hij is auteur van diverse boeken, samen 
met collega Bas Rentmeester. 
 
Locatie: In de ontmoetingsruimte van 
de Protestantse kerk. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Deelname: Wij vragen u voor deze 
avond een vrijwillige bijdrage als 
tegemoetkoming in de kosten. 
U bent van harte welkom. 
 

Martien van de Bergh 
Erik Pluijm 

  



Kerststal 

 
Ik wil het in deze rubriek eens hebben 
over het fenomeen van de kerststal en 
dan met name de kerststal zoals ik deze 
noem: de pats-boem-daar-staat-ie-weer-
kerststal! Ik wil er niet over schrijven om 
erover te spotten, helemaal niet, maar 
meer over de verschijning van de 
kerststal vroeger en nu en hoe wij 
mensen omgaan met (beeldjes) van de 
kerststal.  
Ik herinner mij 
nog goed dat ik 
vroeger met 
mijn broer bij 
mijn vader op 
bezoek kwam 
(ja ook ik kom 
uit een 
gescheiden 
gezin) en we 
dan het bos in 
gingen om 
allerlei mos, takjes, uitgebloeide 
bloemen en dennenappels te rapen 
(foei mag niet!) om de kerststal en 
beeldengroep mee aan te kleden. We 
begonnen met de stal neerzetten die ik 
zelf met mijn vader van mooi 
berkenhout in elkaar getimmerd had. 
Waarschijnlijk is Jezus eerder in een grot 
of hooguit een herdershutje geboren, 
maar dat doet er even niet toe. Dan 
maakten we met mos, takken en een 
waterput een heel tafereel waarin 
Jozef, Maria, kindje Jezus en de herders 
zich thuis voelden, zo dachten wij. Ik 
ontdekte pas later dat je kindje Jezus 
eigenlijk pas op kerstavond in het kribje 
legt. De drie koningen kwamen door 
een heuse woestijn van gedroogd geel 

zand samen met hun kamelen aanlopen. 
Ze stonden er al, maar ook zij komen er 
eigenlijk pas bij kijken met het feest van 
Drie Koningen (Epifanie/Openbaring des 
Heren met een sjiek woord) zelf, maar 
omdat de kamelen zo mooi en groot 
waren, konden ze er al bij staan. Bij mijn 
moeder thuis was het een heel ander 
verhaal: daar komen we uit bij de 

zogenaamde 
pats-boem-
daar-staat-ie-
weer-kerststal. 
De zoldertrap 
werd open 
geschoven, 
een kant-en-
klare-kerststal 
naar beneden 
gehaald en 
onder de 
boom gezet. 

Bam! Daar staat ie weer voor het 
nieuwe jaar! Toch vond ik dit ook een 
heel mooie kerststal met vastgelijmde 
beeldjes in de zogenaamde 
Napolitaanse stijl. Deze was in die tijd, 
dertig jaar geleden, erg in gezien de 
hoeveelheid van dit soort kerststallen 
die nu bij de kringloopwinkel staan! Er 
ging dus nooit iets stuk aan deze 
degelijke kerststallen beplakt met mos 
en kurk, bestand tegen aardbevingen 
van kracht 9 op de schaal van Richter! 
Zo zijn er in de loop van de geschiedenis 
al heel veel kerststallen geweest in 
allerlei stijlen en uitbeeldingen. Ik ken 
mensen die er tientallen in huis hebben!  
Zelf ben ik uiteindelijk ook meer op het 
pats-boem-daar-staat-ie-weer pad 



terechtgekomen, met een kant en klare 
drieluik van glas-in-lood waarop de 
kerststal staat afgebeeld. Met kerstmis 
haal ik deze in de woonkamer en brand 
ik er 's avonds een kaars achter en licht 
het glas-in-lood, gekocht bij de Achelse 
Kluis, schitterend op! Waar komt de 
kerststal met al haar figuren eigenlijk 
vandaan? Dan moeten we terug naar 
het plaatsje Greccio in het Italië van de 
13e eeuw. De heilige Franciscus van 
Assisi wilde heel graag eens het 
kerstverhaal door echte mensen laten 
spelen en uitbeelden. De mensen uit het 
dorpje liepen uit naar de bergwand 
waar het kloostertje van de broeders 
gevestigd was. Iedereen nam een rol op  

zich en zo ontstond aan de hand van de 
flarden van het kerstverhaal in het 
evangelie een ware beleving van het 
kerstgevoel. Dit is het kerstgevoel dat ik 
u allen, of u nu een kant-en-klare 
kerststal heeft of eentje met tientallen 
beelden en schapen, toewens tijdens dit 
kerstfeest. De kleine Jezus wordt 
geboren, dit kleine kind heeft de wereld 
definitief veranderd en in vuur en vlam 
gezet. Hij is het echte kerstlichtje dat 
het verdient om gebrand en gezien te 
worden. Hij wijst ons de weg naar een 
wereld, verbonden in liefde met elkaar 
en met God. 
 

Pastor Emile Gerards
 

Eén mens maakt het verschil

 

De donkere dagen voor 
kerst… De één geniet 
ervan, de ander wordt er 
een beetje somber van. Van 
nature ben ik geen 
doemdenker. Maar die 
donkere dagen maken het 
voor mij wel eens lastig om alles zonnig 
in te blijven zien. Zeker nu de wereld in 
brand lijkt te staan: hongersnood in 
Jemen, de opwarmende aarde, 
vluchtelingen op de Middellandse Zee 
en de ijskoude relatie tussen 
grootmachten. Ik word er niet vrolijk 
van. Wat kan ik als eenling beginnen 
tegen die problemen van 
wereldformaat? Ik ben Jezus (en zeker 
God) toch niet?  
 
En toen kreeg ik een appje dat voor mij 
een lichtpuntje was. Een vluchtelinge 

die in Best een veilig thuis 
heeft gevonden, vertelde dat 
ze weer vooruit kan kijken 
naar een zonnige toekomst. 
Gewoon, omdat er één 
iemand was geweest die keek 
naar wat ze nodig had. Een 

luisterend oor, een helpende hand, wat 
praktische hulp… Het waren misschien 
geen grote gebaren. Maar voor haar 
hebben ze echt een wereld van verschil 
gemaakt. Ineens begreep ik dat de 
wereld beter maken geen kwestie is 
van dure woorden en grootse plannen. 
Je moet gewoon beginnen: bij jezelf en 
in je eigen omgeving. Dat vind ik nou 
een mooi voornemen voor het nieuwe 
jaar! 
 

Hubertine van den Biggelaar  



Vieringen rondom Kerst en Nieuwjaar 

 

Zondag 23 december 
Geen viering. 
 
Maandag 24 december Kerstavond 
18.00 uur Stalletjesviering m.m.v. Harry Verschuuren. 
20.00 uur Gezinsviering m.m.v. het Kinderkoor o.l.v. Eline Ambaum. 
22.00 uur Kerstavondviering m.m.v. Jongeren gelegenheidskoor. 
 
Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag 
10.30 uur Eerste Kerstdagviering m.m.v. Cantiamo. 
 
Woensdag 26 december Tweede Kerstdag 
10.30 uur Tweede Kerstdagviering m.m.v. Harry Verschuuren. 
 
Zondag 30 december 
10.30 uur Oudjaarsviering m.m.v. Jean Pennings en Harry Verschuuren. 
 
Maandag 31 december 
Geen viering. 
 
Zondag 6 januari 2019 
10.30 uur Nieuwjaarsviering m.m.v. Cantiamo. 
 
 
  



"Stalletjesviering"  met muziek van Harry Verschuuren.  
Deze kleine, korte viering is voor de aller, aller kleinsten onder ons, met hun 
papa’s, mama’s of opa’s en oma’s. We luisteren naar een verhaaltje van een klein 

schaapje dat niet kan slapen en op weg gaat in de 
donkere kerstnacht. Er gebeurt van alles onderweg 
en hij vindt een heel bijzonder klein kindje in een 
stalletje. 
Samen zitten we rond de kerststal en zingen we 
liedjes. Brengen de kindjes zelf een kussentje mee 
om op te zitten? 
 

 
Gezinsviering “voor klein en groot”  Een 
kerstviering voor klein én groot op 
Kerstavond waarin we met heel gewone 
woorden vertellen over de ster, de herders 
en natuurlijk de geboorte van het kerstkind. 
Ons kinderkoor neemt ons met hun vrolijke 
muziek mee op weg. Deze viering is vooral 
geschikt voor jonge kinderen en hun 
ouders.  
 
Kerstnacht viering Laat op de avond een eigentijdse, moderne kerstviering met 
zang en medewerking van jongeren van Antonius in Beweging. Een viering met 
samenzang van bekende kerstliederen en Engelstalige moderne kerstmuziek, 
mooie lezingen en verhalen. Een warme, sfeervolle viering waarin we het kerstkind 
verwelkomen.   
 
Eerste Kerstdagviering Een viering met vooral veel 
samenzang en mooie lezingen en verhalen. Cantiamo 
zal samen met u kerstliederen zingen. Een warme, 
sfeervolle viering waarin we het kerstkind 
verwelkomen. 

 
Tweede Kerstdagviering Voor mensen die houden van de 
traditionele woorden, gebaren en muziek raden we deze 
viering aan. De oude woorden doen de kerstboodschap 
herleven. De gezangen doen de boodschap van het kind 
opnieuw klinken. Harry Verschuuren zal deze viering 
muzikaal ondersteunen.    

 

  



Thema-avonden 2019 

 
Ook dit jaar wordt er weer een drietal thema-avonden georganiseerd. Dit jaar met als 
overkoepelend onderwerp  “Wie zeggen jullie dat Ik ben?” 
(citaat uit evangelie van Mattheüs) 
 
Inleiding: 
De thema-avonden staan allemaal in 
het teken van “Wie zeggen jullie dat ik 
ben?”.  Voor elke avond is er een 
gastspreker uitgenodigd die samen 
met u dit thema zal bespreken.  
Vragen die hierbij o.a. aanbod komen 
zijn:  
Wie is God voor jou? Bestaat Hij 
eigenlijk wel? 
'Waar is God', wanneer ik het moeilijk 
heb in mijn leven of als er zich 
gebeurtenissen voordoen waar ik 
machteloos bij sta? 
 
Velen van ons zullen zich die vragen 
wel eens gesteld hebben. 
Voor veel mensen is God een kracht, 
maar voor anderen weer een 
teleurstelling. 
Hoe kunnen we in deze tijd een 
realistisch beeld van God en geloof 
krijgen, wat nog werkt voor ons 
mensen van deze tijd? 
Doe mee en ga op zoek! 
 

Data: 
1e avond: dinsdag 12 februari 2019, 
inleider: dominee Martin Kroon. 
2e avond: dinsdag 12 maart 2019, 
inleidster: pastor Gusie van Erp. 
3e avond: dinsdag 9 april 2019, 
inleider: broeder Richard van Grinsven. 
 
Algemeen: 
Aanvang: 19.30 uur. 
Locatie: in “het Kompas”. 
Deelname: Afzonderlijk deelnemen 
kan, maar bij voorkeur deelname aan 
alle drie de avonden. 
Kosten voor deelname: Wij vragen u 
deze avond een vrijwillige bijdrage als 
tegemoetkoming in de kosten.  
Inschrijven: bel naar het secretariaat 
06-208 107 36. 
 
We hopen u te ontmoeten. 
 

Martien van de Bergh 
Erik Pluijm 

  



Voor u gelezen

 
 
Op weg naar Kerstmis 
Teksten voor de dagen van de Advent 
 
Dit boekje neemt ons bij de hand door de periode van 
Advent en Kerstmis. Elk hoofdstuk is verbonden met een 
periode en start vanuit een specifiek thema: o.a.  
Gerechtigheid, Bekering, Verwachting, Vervulling en Licht. 
Daarbij zijn het zowel de woorden als de beelden die ons 
willen inspireren: een gedicht, een gebed, een stukje 
verdieping. Ook is er een actief element in dit kleurrijke 
boekje te vinden: een recept, een verhaal om voor te 
lezen. Dit meditatieboekje voor deze centrale weken van 
het jaar is een prachtige handleiding en een persoonlijk 
boekje om mee op weg te gaan naar Kerstmis. 
 
Te koop via www.berneboek.com  voor € 5,95  
 
 
 
 
Op zoek naar de Hemel…(Hans Peter Roel)  
“De mooiste reis die je kunt maken, is de reis naar binnen.” 
 
Eva van Berkel is nog maar 7 jaar oud als haar vader 
overlijdt. Op zijn sterfbed belooft hij in de hemel op haar 
te wachten. Deze belofte is de reden voor Eva’s 
zoektocht om de hemel op aarde te ontdekken. In het 
Verre Oosten leert ze mediteren en krijgt ze inzichten in 
oude wijsheden. Op haar pelgrimage naar Santiago de 
Compostella leert ze om haar rugzakje leeg te houden. 
Ze volgt het pad van haar vader en uiteindelijk ontdekt 
Eva waar de hemel op aarde is als ze in het bezit komt 
van een aangrijpend authentiek dagboek. Een 
hartroerend en bijzonder boek. Spiritueel en geschreven 
om mensen te bewegen hun hart te volgen.    
 
Te koop via www.berneboek.com voor € 19,95 
 
  

http://www.berneboek.com/
http://www.berneboek.com/


Pluk

 

 
Pluk 

 
Pluk de dag, 

pluk de nacht, 
pluk ze beide. 

 
Pluk de zon, 

de maan, 
de jaargetijden. 

 
Pluk de lach, 

de liefde, 
het geluk. 

 
Pluk de zee, 
de golven, 

stuk voor stuk. 
 

Pluk de sterren aan het hemelse gewelf en bedenk: 
al wat je plukt, ben je in wezen zelf! 

 
 

Arnold de Boer, Asten. 

  



Wist u dat… 

 
… de koffiemiddag in januari op 3 en 28 januari is en in februari op 26 februari 
2019? 
 
 … er in 2019 ook de gelegenheid is om samen te lunchen, in het nieuwe jaar op 
woensdag 16 januari en op woensdag 13 februari?  
 
 … de overstapviering op 16 juni 2019 zal zijn en de informatie- en inschrijfavond 
voor de kinderen uit groep 8 met hun ouders en/of verzorgers op 14 maart om 
19.00 uur in “het Kompas” is en jullie van harte welkom zijn?  
 
… we samen met de PKN voor de schoenendoosactie van Actie4Kids 131 dozen 
bijeen hebben gebracht? 
 
… er ook in 2019 elke eerste woensdag van de maand een meditatieavond o.l.v. 
Erik Pluijm om 19.30 uur in “het Kompas” is? 
 
… er op zondag 6 januari 2019 om 10.30 uur een Nieuwjaarsviering is en dat er na 
de viering gelegenheid is om samen een kopje koffie of thee te drinken en elkaar 
persoonlijk de beste wensen over te brengen? 
 
… we ook dit jaar weer aan u vragen om AiB financieel te steunen en u willen 
vragen om het formulier voor de kerkbijdrage ook dit jaar weer in te vullen? 
 
… u het dubbele bedrag aan kerkbijdrage aan AiB kunt schenken zonder dat het u 
extra geld kost d.m.v. het schenkingsbedrag aan de belasting op te geven en dat 
we u hier graag over willen informeren als u hiervoor belangstelling heeft? 
 
 
 

  



Hartverwarmend

 

Afscheid genomen van: 
 
Kees Appeldoorn, 81 jaar 
Overleden op 15 oktober 2018. 
Kees was een bescheiden man en sprak 
meer in daden dan in woorden. Als echt 
natuurmens bracht hij vele uren door in 
het bos, op de hei en op ’s Heren 
fietspaden. Samen met zijn vrouw 
Tonny kreeg hij drie kinderen. Na een 
lang dienstverband bij de PNEM genoot 
hij met volle teugen van zijn pensioen, 
dat in het teken stond van klaar staan 
voor anderen, met klusjes en 
karweitjes, in huis en tuin. Na een 
periode van ziekte die hij ondanks zijn 
positiviteit niet kon overwinnen is hij 
rustig ingeslapen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toos van de Sande-Hulsen, 95 jaar 
Overleden op 12 oktober 2018. 
Toos was een innemende en altijd 
belangstellende vrouw. Haar aandacht 
ging voortdurend naar haar gezin, man, 
kinderen en later kleinkinderen en zelfs 
achterkleinkinderen. Zij was een lieve 
en vrolijke oma die een centrale rol 
innam in de familiekring. Ondanks het 
verlies van haar man en dochter bleef 
zij een optimistische en humorvolle 
vrouw. Zij heeft al die tijd thuis kunnen 
wonen, ondanks de vordering van haar 
leeftijd. Haar einde kwam toch nog 
onverwacht, maar in overgave en 
vrede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Antonius in Beweging. Telefoon: 06-20810736 
Email: antoniusinbeweging@gmail.com 
www.facebook.com/antoniusinbeweging.nl 
Website: antoniusinbeweging.nl 
www.twitter.com/AntoniusBeweegt 
Rekeningnummer: NL98RABO0120537087 
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