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Beste leden van Antonius in Beweging.     26 Juni 2019. 
 
Graag willen wij u via deze extra nieuwsbrief informeren. 
 
In juni 2018 is Eline Ambaum begonnen als dirigent van het jeugd/kinderkoor. Zij heeft toen 
vol overgave en enthousiasme het dirigentschap overgenomen.  
 
Bij overname was er sprake van een goed bezet kinderkoor maar helaas 
hebben veel leden al voordat de eerste repetitie aanving besloten met het zingen te stoppen 
(alle respect daarvoor natuurlijk) waardoor er uiteindelijk zeven kinderen over zijn gebleven. 
 
We hebben samen met Eline van alles geprobeerd om nieuwe leden te werven. Zoals; 
vriendjes en vriendinnen repetitie, flyers op scholen, flyers bij gezinsvieringen en op de 
kerstavond, kinderen persoonlijk gevraagd, oproepen in nieuwsbrieven van scholen en in 
Groeiend Best en zo ook in onze nieuwsbrieven van AiB, onze website en via Facebook. 
Maar helaas heeft dit geen positief resultaat  gehad.  
 
Sinds januari zijn er nog zes koorleden. Een klein maar fijn groepje wat samen enthousiast 
gezongen heeft en elke week gerepeteerd. Samen zijn nieuwe liedjes aangeleerd, zoals u in 
de gezinsvieringen en de Antoniusviering heeft kunnen horen. 
Maar nu de grote vakantie nadert hebben er drie leden aangegeven om ook te stoppen met 
zingen.  Er blijven dan nog slechts drie kinderen over en dat is jammer genoeg een te smalle 
basis. 
 
Ook is er gekeken om op projectbasis verder te gaan, waardoor er niet meer elke week 
gerepeteerd hoeft te worden en daardoor de eventuele druk voor de kinderen afneemt en 
voor nieuwe leden de drempel lager is, maar ook dan blijft het tot op heden bij drie kinderen. 
 
Het bestuur en pastoraat heeft daarom besloten dat zondag 30 juni de laatst gezongen 
gezinsviering is door het kinderkoor. We nemen in deze viering op passende wijze afscheid. 
 
Het ligt zeker niet aan het enthousiasme van Eline en de ondersteuning van Hannelore 
Knook-Kardol. Zij hebben er veel energie en tijd ingestoken om vorm te geven aan het 
kinderkoor en het levend te houden. Maar als er geen kinderen meer bij komen dan houdt 
het uiteindelijk helaas op. Mocht het zo zijn dat we in de toekomst toch weer een groepje 
kinderen krijgen om te zingen, dan gaan we er direct weer mee aan de slag.  
 
We vinden het heel erg jammer dat onze geloofsgemeenschap geen kinderkoor meer heeft. 
Maar voor nu allereerst een heel hartelijk dank voor alle inzet, energie en enthousiasme aan 
Eline, Hannelore en de kinderen. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Bestuur en pastoraat AiB. 
 


