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Voorwoord 
 

 

Weer samen Onderweg!  
 
De startviering op 8 september jl. was weer de aanzet 
voor het nieuwe werkjaar in onze gemeenschap. Aan het 
begin van de viering werden er door 
vertegenwoordigers van alle werkgroepen een kaarsje 
aangemaakt bij Antonius, in de hoop dat het vuur in ons 
mag blijven branden. Er wordt door heel veel mensen 
veel werk verzet. Samen nemen we de 
verantwoordelijkheid en dragen we de gemeenschap.  
 
Pastor Emile en ik zijn ontzettend trots en dankbaar voor 
alle vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap. Een 
gemeenschap waar op zondag mensen in de weer zijn 
om een zaal in een buurthuis om te bouwen tot een 
kerkzaal waar gevierd kan worden. Stoelenklaarzetters, 
beheerders, kosters, BHV-ers. Met voorgangers, 
misdienaars, lectoren, organisten, een koor en met 
regelmaat na afloop koffie, geschonken door de 
koffieschenkgroep. Een Bezoekgroep die ruimte en 
aandacht geeft aan zieken of anderen die het nodig 
hebben. Waar kinderen worden gedoopt, waar ze 
voorbereid worden op het Eerste Breken en Delen of 
gesteund worden in hun grote stap naar het voortgezet 
onderwijs in de Overstapviering en mee op Miko kamp 
gaan. Waar met jeugd en jong volwassenen gezocht 
wordt naar betrokkenheid o.a. met familievieringen. Een 
gemeenschap waar achter de schermen veel werk 
verricht wordt door de pastoraatgroep, bestuur, 
participantenraad en de werkgroep visie en toekomst. 
Waar lieve, zorgzame gastvrouwen doordeweeks klaar 
staan met een aardig woordje en een kopje koffie in het  
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Kompas. Met een PR-groep die de 
website up to date houdt en een mooi 
gemeenschapsblad maakt, dat door 
een grote groep bezorgers wordt 
bezorgd. En last but zeker not least 
met harde werkers van de oud papier 
ophaalgroep, die onze financiën een 
flinke boost geven.  
 
En gaat het altijd goed?  
Nee, want we zijn allemaal maar hele 
menselijke mensen met allemaal ons 
eigen ego, onze onvolkomenheden en 
eigenaardigheden. Mensen die in 
beweging zijn en als je constant  in 
beweging bent, bots je ook wel eens 
ergens tegen aan. We zijn als een 
familie en ook daar zijn broers en 
zussen het niet altijd met elkaar eens. 
En er zullen ook bij AiB wel eens 
beslissingen worden genomen of 
knopen doorgehakt moeten worden, 
waar niet iedereen blij mee is. Maar ik 
hoop en bid dan altijd dat we elkaar 
toch kunnen en zullen blijven vinden. 
Dat we de boodschap van Jezus en het 
ideaal en het belang  van Antonius in 
Beweging hierbij niet uit het oog 
verliezen. Dat we samen in gesprek 

blijven en na kunnen denken, over de 
inhoud en de betekenis van Jezus’ 
boodschap voor deze tijd.  
 
Laten we samen in dit nieuwe werkjaar 
onze gemeenschap blijven steunen, op 
welke manier dan ook. Gemotiveerd, 
saamhorig en ieder op zijn eigen 
manier met zijn en haar eigen 
kwaliteiten en mogelijkheden. Maar 
laten we bovenal vertrouwen hebben 
in de goede God, in het evangelie, in 
elkaar en in de toekomst.  
 

Pastor Gusie van Erp – van den 
Broek 

 

Familievieringen

 
Nadat ons kinderkoor helaas is moeten 
stoppen, kwam al gauw de vraag naar 
boven hoe nu verder te gaan de 
gezinsvieringen? Dat we verder gaan 
staat buiten kijf! Maar hoe? Het wiel is 
al uitgevonden, maar als je het niet af 
en toe laat draaien, wordt het toch 
weer een vierkant. Om dat de 
voorkomen, hebben we een nieuw 
concept bedacht voor onze 

familievieringen (voorheen 
gezinsvieringen).  
We zijn met een nieuwe crew aan de 
slag gegaan en de muziek zal voortaan 
bestaan uit bekende kinderliedjes die 
we als gemeenschap kennen en ook 
samenzang. De muziek wordt begeleid 
door YouTube filmpjes: met beeld, 
geluid en tekst! Deze interactieve 
manier van vieren en zingen past goed 



bij deze tijd en de jongste generatie. De 
intensiteit van het houden van 
familievieringen zal wel afnemen: we 
weten immers allemaal dat we niet 
allemaal meer wekelijks in de kerk 
zitten, zeker niet de jonge drukke 
gezinnen die met van alles bezet zijn. 
Betrokkenheid bij Antonius in 
Beweging uit zich in vele vormen en dat 
is maar goed ook. We gaan voor 
maximaal vier goed opgezette en 
populaire vieringen, waarin we een 
interessant en begrijpelijk thema 
verweven voor onze jongste AiB’ers. 
Samen staan we sterk en gaan we 

ervoor. Op 27 oktober is de eerste 
familieviering met als thema Opa en 
Oma. Iedereen, jong en oud, is welkom 
in onze Opa en Oma-viering. Neem 
vooral al uw kleinkinderen mee! 
De volgende familievieringen zijn op 
zondag 26 januari 2020 thema Winter,  
zondag 29 maart thema Lente, zondag 
5 juli thema “Kermis”. 
 
Hartelijke groeten, mede namens de 
werkgroep familievieringen, 
 

Pastor Emile Gerards 

 

Allerheiligen / Allerzielen viering 

 
“Zo leven ze voort 

in het licht aan de overkant 
en zijn ze veilig geborgen 

in de palm van Gods hand”. 
  
Als je iemand verliest die je dierbaar is 
dan staat je leven even helemaal op zijn 
kop. Daarna komt een schrijnend gemis 
als hij of zij voorgoed uit je leven 
verdwenen is. Je blijft hem of haar 
zoeken totdat ze zijn teruggevonden in 
je hart en gedachten, want daar leven 
ze voort. Daar blijf je met elkaar 
verbonden en worden al onze 
overledenen een beetje “heilig”.        

Rond Allerheiligen en Allerzielen 
gedenken we al onze de overledenen. 
Op zaterdag 2 november is er om 19.00 
uur in de Protestantse kerk een 
herdenkingsviering van alle 
overledenen uit onze gemeenschap, 
van het afgelopen jaar in het bijzonder. 
U bent van harte welkom. 
  

De Pastoraatgroep 



Opa en Oma viering 

 

Zondag 27 oktober is onze eerste 
Familieviering met als thema “Opa en 
Oma”.  
Een viering waarin u met uw kinderen 
en vooral ook uw kleinkinderen van 
harte welkom bent. De dienst wordt 
ondersteund door een professionele 
presentatie op een groot scherm. Zo is 
de viering visueel en qua geluid goed te 

volgen, ook voor de kleintjes. Samen 
zullen we zingen en bidden met 
woorden die voor de kinderen goed te 
begrijpen zijn. Groot en klein is van 
harte welkom. 

 
Werkgroep Familievieringen

 

Gedicht 

 
Samen op de goede weg 
De weg die leidt tot zegen, 
Struikelblokken opgeruimd 
géén tijd van overwegen, 
Maar kiezen voor die éne heer, 
alleen Hij is de Waarheid. 
Samen op de goede weg, 
voor nu en alle tijd. 
  
Verschillen die zijn opgebouwd, 
in tijden van ’t verleden, 
Problemen die zijn vastgeroest, 
wij mogen niet ontleden, 
maar hopen op de jeugd van nu, 
zij zijn Gemeente later. 
 
Als beekjes vormen we één geheel, 
tot helder stromend water, 
als ‘n rivier van dienstbare liefde  
heel helder klaar en rein. 
Samen op de goede weg, 
en één in Jezus zijn.  

 
Eerste Lezing bij Startviering 
   



Meditatie

 

Iedere eerste woensdag van de maand 
is er van 19.30 tot 20.30 uur een 
meditatie bijeenkomst in “het 
Kompas”. Meditatie klinkt bij veel 
mensen misschien nog een beetje 
onwennig in de oren maar je zou het 
ook het ‘stille gebed’ kunnen noemen. 
Meditatie is van alle tijden en van alle 
religies, wijsheid en tradities. Ook in het 
Christendom is meditatie al van het 
begin af bekend. Overal waar in het 
Nieuwe testament staat dat Jezus ‘zich 
terugtrok’ kun je lezen dat Jezus het 
‘stille gebed inging’ ofwel ging 
mediteren. Mediteren is heel 
eenvoudig, je gaat zitten met een 
ontspannen rechte rug, trek je terug in 
de stille kamer van je hart, maak je 
geen zorgen en herhaal je woord of 
mantra. 
De mantra die we in het Christendom 
gebruiken is ma-ra-na-ta. Het komt uit 
het Aramees, de taal van Jezus en 
betekent ‘kom Heer Jezus kom’. De 

woestijnvaders gebruikten deze 
mantra ook. 
Meditatie heeft een goede uitwerking 
op je lichaam en geest.  
 
Mensen van de woensdagavond geven 
desgevraagd aan: 
- Ik ben geduldiger geworden. 
- Ik kreeg te horen dat ik een zware 
operatie moest ondergaan en kon 
rustig blijven. Ook voor de operatie 
bleef ik rustig dankzij de meditatie. 
- Ik voel me vrijer. 
- Ik wil het niet missen. 
Dit zijn onder andere effecten van 
regelmatige meditatie. 
Iedereen kan mediteren, het is heel 
natuurlijk. Het is kosteloos dus kom 
gerust eens proberen. Iedereen is van 
harte welkom. 
 

Erik Pluijm 
 

 
 
 

  



Breken en delen 

 

In een artikel in Katholiek Inside op 
Facebook stond onlangs dat een 
Amerikaans onderzoek had uitgewezen 
dat 69 % van de katholieken niet 
gelooft in de “transsubstantiatie”. 
Transsubstantiatie is de binnen de 
Rooms Katholieke Kerk gebruikte term 
om de verandering van brood en wijn in 
het lichaam en bloed van Christus, die 
volgens de rooms katholieke leer 
tijdens de eucharistieviering 
plaatsvindt, te omschrijven.  
Ik krijg vaak de vraag hoe ik daar over 
denk, omdat wij bij Antonius in 
Beweging geen eucharistievieringen 
hebben. Wij houden vieringen of 
diensten met “Breken en Delen”. 
Gelukkig mag bij Antonius in Beweging 
iedereen het geloof beleven op zijn of 
haar  eigen manier. Op de manier zoals 
hij of zij dat prettig vindt. Niet op een 
voorgeschreven manier of zoals 
anderen vinden dat je het moet doen. 
Met respect voor ieders eigenheid als 
mens en als christen.  
Mijn heel persoonlijke mening is dat 
Jezus het breken en delen van het 
brood bedoeld heeft als een symbool 
met een heel diepe betekenis. De 
Maaltijd des Heren, het 'lichaam en 
bloed van Christus', dat is geen 'hapje 
of slokje Jezus', maar een verbond en 
een missie. Ik las hierover eens een 
stuk in een tijdschrift van een wat 
oudere man die hier ook mee 
geworsteld had. Hij schreef: ‘Er is een 
wereld van verschil tussen “Hem 
nadoen” in de eucharistieviering en 
“doen als Hij”. Wie “doet als Hij” geeft, 

breekt en deelt van zijn of haar eigen 
liefde voor de medemens. Wie in Zijn 
Naam zó een schaal met brood en een 
beker wijn doet rondgaan, doet wat Hij 
hier gevraagd heeft. Als dat eerlijk en 
oprecht gebeurt, dan is er geen 
onderscheid tussen degene die 
werkelijk deelt en de persoon die het 
geluk heeft mee te mogen delen en te 
ontvangen’. Dat is de missie. Ik vond 
het heel mooi omschreven en dat is, 
denk ik, wat Jezus bedoelde met: ‘Doe 
dit tot mijn gedachtenis’: je eigen liefde 
delen met Zijn woorden en daden. Dan 
krijgt ieder die deelt van Hem zijn 
zegen. Want niet in het brood en de 
wijn zelf is Jezus werkelijk 
tegenwoordig, maar in het breken en 
delen en schenken ervan. We worden 
als gemeenschap samen één door te 
Breken en te Delen. Dan is Jezus in ons 
midden!  
 
Dat is het verbond. Ik heb met jullie iets 
willen delen van mijn meest innerlijke 
geloofsovertuiging. Voor iedereen kan 
het weer anders zijn. En dat mag ook. 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling 
om een discussie hierover te starten en 
zeker niet om iemand te kwetsen, maar 
om iets toe te voegen en te verrijken 
aan de rijkdom die onze 
geloofsgemeenschap met haar diverse 
christelijke vormen en rituelen heeft. 
En, bij Antonius in Beweging, doen we 
dat uiteindelijk allemaal samen. 
 

Pastor Gusie van Erp -  van den 
Broek  



Sterke verhalen

 
Mensen kijken altijd graag vooruit. 
Achterom kijken heeft weinig zin, 
vinden ze vaak. Maar is dat wel zo?  
Dit najaar herdenken we 75 jaar 
bevrijding van Best. We vinden het 
belangrijk én de moeite waard om stil 
te staan bij het feit dat we al zo lang in 
vrede en vrijheid kunnen leven. 
Sommige verhalen uit de oorlogstijd 
zijn voor eeuwig verbonden met de 
plek waar we wonen.  
 
Zo herdachten we op 19 september dat 
Joe Mann zijn eigen leven gaf, 
waarmee hij het leven van zes 
kameraden redde. Een bijzonder 
verhaal dat na al die jaren nog steeds 
illustreert hoe ver een mens boven 
zichzelf uit kan stijgen. Op 24 oktober 
herdenken we dat - na zes weken van 
heftige strijd -  Best door de Schotten 
bevrijd is. De beelden én verhalen van 
toen laten zien wat voor ‘puinhoop’ 

oorlog en geweld achterlaten. Het is 
belangrijk om dat verhaal steeds weer 
in herinnering te roepen, zodat we ons 
ook in de toekomst blijven inspannen 
voor (wereld)vrede. Natuurlijk gaan in 
de loop der tijden ook heel veel 
verhalen verloren. Maar de écht 
bijzondere verhalen blijven we van 
generatie op generatie doorvertellen. 
Ze gaan een eigen leven leiden. Sterker 
nog: ze geven levenskracht, nu en in de 
toekomst. Het oudste en daardoor 
sterkste verhaal dat ik ken? Dat staat in 
de bijbel. Hoe bijzonder en wonderlijk is 
het dat we na ruim twee eeuwen nog 
steeds - ieder op zijn eigen  
waardevolle manier - kracht putten uit 
deze verhalen en ze meenemen om 
richting te geven aan onze toekomst. 
 

Hubertine van de Biggelaar 

  



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

 

Wist u dat… 

 
… er op zaterdag 5 oktober een Taizé viering is om 19.00 uur in de Protestantse 
kerk? 
 
… er op 22 oktober en 21 november een koffiemiddag is in “het Kompas” tussen 
14.00 uur en 15.30 uur? 
 
… er op zaterdag 16 november een vrijwilligers bedank avond zal zijn van 17.00 tot 
20.00 uur en dat iedereen hier binnenkort een persoonlijke uitnodiging voor 
ontvangt? 
 
… er op 9 oktober en 6 november gelegenheid is om samen te lunchen tussen 
12.30 uur en 14.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de Protestantse kerk? 
 
… de informatie- en tevens inschrijfavond voor ouders en kinderen die deel willen 
nemen aan Eerste Breken en Delen is op maandag 25 november om 19.00 uur in 
“het Kompas” en dat de feestelijke viering zal zijn op zondag 17 mei 2020? 
 
… de informatieavond voor de Overstapviering voor ouders en kinderen uit groep 
8 die hier aan deel willen nemen zal zijn op 13 januari 2020 en dat de 
Overstapviering zal zijn op zondag 21 juni 2020?
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