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Voorwoord 
 

Handen en voeten geven,  
aan elkaar en de boodschap. 
 
We lopen weer tegen het einde van het jaar, of liever 
gezegd: het nieuwe jaar staat alweer in de startblokken. 
We komen met z’n allen al gauw tot de conclusie dat het 
snel voorbij gegaan is, maar nog meer, hoeveel we dag in 
dag uit gedaan hebben. De dagen, weken en maanden 
zijn snel gevuld met allerlei activiteiten, zorgen voor het 
gezin en de familie, werken, naar school gaan en allerlei 
leuke dingen doen natuurlijk! Zo vliegt de tijd letterlijk 
om. Het wordt tijd om even stil te staan in deze periode 
van het jaar, ondanks de feesten die ons omringen en 
afleiden.  
Laten we stil worden, in onszelf keren en eens luisteren 
wat ons lichaam en onze geest ons te vertellen hebben. 
Daarmee wil ik zeggen dat we beter voor de inhoud 
kunnen gaan, dan voor de vorm. Uiterlijk telt zeker mee, 
maar is van voorbijgaande aard; wat blijft is de kern, de 
inhoud, jijzelf. Onze boodschap bij AiB, visie, het 
evangelie, staat ook niet stil. Geloven in God is voor ons 
geloven en klaarstaan in en voor mensen. Misschien 
brengt het (hernieuwde) geloof in mensen ons ook op 
het spoor van iets dat wij God durven noemen. Tussen 
mensen gebeurt het, gebeurt er iets wat op een wonder 
lijkt. Zo mogen we door voor elkaar klaar te staan, boven 
onszelf uitstijgen. God is in deze tijd, maar was ook al in 
elke tijd, overgeleverd door en aan de handen van 
mensen. Wij zijn zelf verantwoordelijk hoe wij de 
christelijke boodschap in deze tijd op een humane wijze 
uitdragen en overdragen aan elkaar. Wij kunnen ons 
geloof maken en breken. “Wij zijn de tijden. Zoals wij 
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zijn, zijn de tijden”, schreef Augustinus 
al. Het feest van Kerstmis breekt door: 
God is mens geworden in het kerstkind 
en heeft lief en leed met ons gedeeld, 
dat is het enige dat we hoeven 

onthouden en zelf handen en voeten 
mogen geven in ons leven. 
 
Een hartelijke groet, mede namens het 
pastoraal team, 

Pastor Emile Gerards 

Lichtpuntje 

 
Kerst wordt ook wel gezien als het 
lichtpuntje in een donkere tijd. Zoals 
Jezus’ geboorte de aankondiging was 
van een lichtpunt dat nu na twee 
eeuwen nog steeds warmte uitstraalt. 
Veel mensen zien Jezus als een held die 
zij niet kunnen evenaren. Vaak beseffen 
deze mensen niet dat ze op hun eigen, 
bescheiden manier 
heel veel licht kunnen 
brengen. Het 
afgelopen jaar heb ik 
dat zelf mogen 
ervaren. Ik leerde een 
vluchtelinge kennen 
die moederziel alleen 
probeert een nieuw 
bestaan op te bouwen. 
Door haar verleden 
had ze haar 
vertrouwen in de 
mensen verloren. Ze 
deed enorm haar best om haar donkere 
gedachten te bedwingen. Beetje bij 
beetje leerde ik haar kennen en op een 
dag durfde ik te vragen wat ze nodig 
had om weer licht in haar leven te 
vinden. Haar antwoord was simpel: geld 
om voor haar zoontje en haarzelf het 
Nederlanderschap aan te vragen. Ze had 
zelf al lang gespaard, maar kreeg het 
restant niet bij elkaar gesprokkeld. Wat 

was ik blij toen Antonius in Beweging 
haar praktisch kon helpen. Dankzij een 
donatie kon ze de 
naturalisatieprocedure in gang zetten. 
En met succes, want op 16 december 
ben ik getuige van de ceremonie waarin 
ze Nederlander wordt. Een klein 
geldbedrag heeft deze vrouw zó 

gelukkig gemaakt. Allereerst 
omdat ze zeker weet dat ze 
hier een veilige toekomst op 
kan bouwen. Maar vooral 
ook vanwege de wetenschap 
dat er mensen zijn die je 
willen helpen. Mensen die  in 
de navolging van Jezus 
omkijken naar hen die het 
meeste in nood zijn. Zo was 
er een vriend die een tas vol 
eten voor haar meegaf, een 
kennis die spontaan 
winterkleding kwam 

langsbrengen en een vrijwilliger die haar 
wegwijs maakte in ons land. De 
vluchtelinge noemt ze steevast 
‘engeltjes’.  En dat zijn ze zeker! Ik zal in 
dankbaarheid aan hen denken als ik met 
kerst de engel boven mijn kerststal 
hang! 
 

Hubertine van de Biggelaar



Beleef de Muziek
2019

  

 
Bij AiB zijn en blijven we in beweging en 
daarom heeft onze pastoraatgroep het 
initiatief genomen om iets nieuws te 
organiseren. ‘Beleef de Muziek2019’ is 
een nieuwe activiteit / evenement bij 
Antonius in Beweging. 
 
Op zondag 29 december om 16.00 uur 
kunt u in Buurthuis Kadans komen 
luisteren en meezingen met Beleef de 
Muziek2019. 
Beleef de Muziek2019 is feestelijk, 
sfeervol inspirerend en bovenal een 
muzikale belevenis gestoeld op muziek 
uit de Top 2000 en meer.  
De zaal is niet opgebouwd als bij een 
viering, maar sfeervol ingericht met 
onder meer statafels en zitplaatsen. 
Onder het genot van een kopje 
koffie/thee of glühwein kunt u luisteren 
en meezingen. 

 

Via Spotify en YouTube en natuurlijk 
ook radio en tv, nemen we dagelijks 
heel veel muziek tot ons. Liederen 
kunnen zulke mooie teksten hebben en 
doet veel met mensen, muziek is zeer 

bepalend geworden voor de beleving 
van ons leven.  
 
Wat betekent muziek voor jou, dat is 
het uitgangspunt van Beleef de 
Muziek2019 .  
De afgelopen tijd heeft u via onze 
website, facebook of in ‘het Kompas’ 
uw favoriete lied met bijzondere 
betekenis kunnen doorgeven. 

Velen van u hebben dit gedaan en 
daaruit is een gevarieerde lijst ontstaan. 
Allemaal liedjes die aangemeld zijn, 
omdat ze een speciale betekenis 
hebben of een bijzondere herinnering 
oproepen. Zo zijn er o.a. liedjes die 
herinneren aan ‘een dierbaar persoon’, 
‘een Valentijnsdag’, ‘een vakantie’.   
Al deze liedjes samen met de daarbij 
behorende gedachten en gevoelens zijn 
het hoofdingrediënt van deze middag.  
Wij hopen dat u erbij bent. De entree is 
gratis. En een vrijblijvende bijdrage voor 
AiB is mogelijk. 
 
De Pastoraatgroep, 

Emile, Gusie en Mariëtte 
 

  



Winteravonden 2020 

 
Ook dit jaar worden er weer een drietal thema-avonden georganiseerd met een 
overkoepelend thema “wat is wijsheid?”.  
 
Wij allemaal komen in ons leven wel 
eens voor problemen of vragen te 
staan waarbij je zegt ‘wat is wijsheid?’. 
Problemen kunnen ingewikkeld zijn, of 
je moet kiezen tussen twee 
mogelijkheden waarbij je niet de kool 
en de geit kunt sparen. Je moet je dan 
gaan bezinnen, je afvragen wat is nu 
echt belangrijk voor mij, waar draait 
het om in het leven, wie wil ik zijn als 
mens. Allemaal geen gemakkelijke 
vragen om zo 1-2-3 te beantwoorden. 
Toch worden we er vroeg of laat 
allemaal mee geconfronteerd.   
Wijsheid plaatst zaken in een breder 
perspectief, je bent niet alleen maar 
meer bezig met je eigen verlangens, 
maar houdt meer rekening met mensen 
om je heen nu en in de toekomst. Dit 
kan zich op heel veel gebieden uiten, 
vluchtelingen, milieu, minderbedeelden 
etc. Mensen die hierdoor geraakt 
worden gaan vanuit een bredere visie 
leven, ze voelen zich verbonden met 
een grotere groep. 
Op de winteravonden hebben we 3 
inleiders die elk hun verhaal willen 
doen over de inzichten die ze hebben 
gekregen, hoe ze de kracht hebben 
gevonden om hun inzichten te volgen 
en hun weg hebben gevonden  en wat 
het hun uiteindelijk als mens heeft 
opgeleverd. 
 
 

Data: 
Dinsdag 14 januari 2020. 
Inleider: Bert Tilmans, minderbroeder 
bij de Fransiscanen. Houdt zich nu 
bezig met vluchtelingenwerk. 
 
Dinsdag 11 februari 2020. 
Inleider: Jack Steegs, heeft in het 
boerenbedrijf gewerkt. Hij zag en ziet 
het (soms verborgen) leed dat er is 
onder onze boeren en is pastor 
geworden om de boeren bij te staan. 
 
Dinsdag 10 maart 2020. 
Inleider: Rob Kosterman, vertelt over 
zijn werk als straatpastor in Eindhoven. 
Niet zozeer wat hij doet, maar om de 
kwetsbare groep stadsgenoten een 
'gezicht 'te geven. 
 
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. 
Wij hopen u te ontmoeten. 
 

Anja Stijntjes, Erik Pluijm en 
Martien van de Bergh. 
  



Kaars 

 

 

 

Ik brand vanavond mijn kaars voor allen voor wie dat nodig mag zijn, 
voor elk mens geslagen door verdriet en pijn. 

Voor een dierbare die er nu alweer een tijdje niet meer is, 
en die ik nog elke dag zo vreselijk mis. 

 
Voor het slachtoffer van het zinloos geweld, 

en voor beide moeders aan wie het is verteld. 
Voor de verslaafde en zwervende medemens, 

die ik zo graag een ander leven toe wens. 

 
Voor de vluchteling die bang en ontheemd zijn land verlaat, 

te gast is in dit land en geconfronteerd wordt met racistische haat. 
Voor een ieder die angst heeft, verdriet of pijn, 

laat mijn lichtje uw gids zijn. 

 
Soms is het geloven in Hem zo moeilijk en ongrijpbaar, 

maar zie, hij gaf ons elkaar. 
Hoor mijn kerstwens, 

Moslim, christen, boeddhist of jood. 

 
Vergeet de haat en het strijden tot de dood. 

Laten we leven als mens, 
Leven vóór en vooral mét elkaar. 

dan zullen mooie dagen volgen en een heel gelukkig nieuw jaar. 

Uit: Thomas 4ingen 

 
Namens de pastoraatgroep 

Mariëtte Ambaum 

 

  



Vieringen rondom Kerst en Nieuwjaar 

 
 

Dinsdag 24 december Kerstavond 
18.00 uur Stalletjesviering m.m.v. Froukje Crielaars 
20.00 uur Familieviering m.m.v. Jongeren gelegenheidskoor AiB 
22.00 uur Kerstnachtviering m.m.v. Best Gemutst 
 
Woensdag 25 december Eerste Kerstdag 
10.30 uur Eerste Kerstdagviering m.m.v. Cantiamo 
 
Donderdag 26 december Tweede Kerstdag 
10.30 uur Tweede Kerstdagviering  
 
Zondag 29 december 
10.30 uur Oudjaarsviering m.m.v. Kees Lambregts en Jean Pennings 
 
Zondag 5 januari 2020 
10.30 uur Nieuwjaarsviering m.m.v. Cantiamo 
 

 
 
"Stalletjesviering"  
Deze kleine, korte viering is voor de aller, aller kleinsten onder ons, met hun papa’s 
en mama’s. Met een grote kerststal vertellen we over dat heel bijzondere kleine 
kindje in het kribbetje, zingen we liedjes met Froukje Crielaars en samen met alle 
kinderen maken we de kerststal compleet. Brengen de kindjes zelf een kussentje 
mee om op te zitten?    
 
Familieviering “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 jongeren projectkoor neemt ons met 
hun bekende, vrolijke en eigentijdse muziek mee op 
weg. Kom met uw hele gezin of familie en sluit je aan. 



Kerstnachtviering  
Een echte kerstviering voor later op de avond, iedereen is welkom. Het koor Best 
Gemutst verzorgt de afwisselende kerstzang. Een viering dus met koorzang en 
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, ons eigen koor, zal 
samen met en voor u kerstliederen zingen. Een warme, 
sfeervolle viering waarin we het kerstkind verwelkomen. 
Een mooie start van Eerste Kerstdag! 
 

 
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. Kees 
Lambregts zal deze viering muzikaal ondersteunen.    
 

 
Oudejaarsviering  
Een sfeervolle viering met vele herinneringen 
aan het afgelopen jaar die voorbij komen. We 
blikken terug en sluiten het jaar af, maar we 
blikken natuurlijk ook een beetje vooruit. Zo 
gaan we samen het oude afsluiten en het 
nieuwe omarmen. 

 
Nieuwjaarsviering 
De traditionele nieuwjaarsviering. Enerzijds is alles 
nieuw, immers het nieuwe jaar is begonnen, 
anderszijds staan we ook in een traditie, want de 3 
wijzen uit het Oosten komen weer voorbij en 
bezoeken het kerstkind en daarmee ook ons. Met 
deze viering markeren we samen met ons koor 
Catiamo het nieuwe jaar 2020. Na de viering drinken 
we samen koffie! 

  



Voorgangers Breken en Delen 

 
Op zondag gaan wij als pastores voor in 
de vieringen. Pastor Emile doet dit 
doorgaans twee keer per maand en ik 
één keer. Daarnaast hebben we in onze 
geloofsgemeenschap een werkgroep 
van Voorgangers in Breken en Delen.   
Dit is een groep vrijwilligers die 
toegerust is om voor te gaan in een 
viering en eventueel ook uitvaartdienst.  
 
Deze groep bestaat uit Peter Stijntjes, 
Henny van de Sande, Marian 
Oerlemans, Erik Pluym en Piet 
Leemans. Zij gaan (in paren) ook  
eenmaal per maand voor en 2e 
paasdag, 2e pinksterdag en 2e 
kerstdag. Met zorg en aandacht 
bereiden ze de vieringen op zondag 
voor en met persoonlijke 
betrokkenheid en eenvoud gaan ze, 

indien nodig, ook voor in het laatste 
afscheid van een medemens.  
We zijn erg blij dat we een nieuw lid 
aan de werkgroep toe kunnen voegen. 
Haar naam is Marion Bogaers. Ze is al 
geruime tijd lid van onze 
geloofsgemeenschap.  
 
In de nieuwjaarsviering op 5 januari a.s. 
zal ze aan de gemeenschap worden 
voorgesteld en kunt u na afloop aan de 
koffie nader met haar kennis maken. 
Het is fijn dat zij de werkgroep wil 
komen versterken en haar steentje bij 
wil dragen aan onze 
geloofsgemeenschap. Een inspirerend 
lid met ervaring en bagage.  
Van harte welkom Marion en succes! 
 

Gusie van Erp – van den Broek  

 
 

  



Wist u dat… 

 
… er tussen kerst en nieuwjaar op 30 december ook een koffiemiddag is in ‘het 
Kompas’ tussen 14.00 en 15.30 uur? 
 
… er aansluitend aan de Nieuwjaarsviering op zondag 5 januari 2020 de 
gelegenheid is om onder het genot van een kopje koffie/thee elkaar persoonlijk 
gelukkig nieuwjaar te wensen? 
 
… de informatie- en tevens inschrijfavond voor de kinderen met hun 
ouders/verzorgers die deel willen nemen aan de overstapviering op maandag 13 
januari 2020 is om 19.00 uur in ‘het Kompas’ en dat de feestelijke overstapviering 
zal zijn op 21 juni 2020? 
 
… er voortaan vier familievieringen per jaar zullen zijn en dat de eerstvolgende 
familieviering is op zondag 26 januari om 10.30 uur in Buurthuis Kadans? 
 

 
 
… de kinderen die dit jaar deelnemen aan het Eerste Breken en Delen zichzelf voor 
zullen stellen in de familieviering van 26 januari? 
 
… u de data 23 januari en 19 februari voor filmavonden alvast kunt reserveren in 
uw agenda en dat we de titels van de film in de maandelijkse nieuwsbrieven en 
mededelingen op zondag tijdig bekend zullen maken? 
 
… ’het Kompas’ tijdens de carnavalsdagen op maandag 23 en dinsdag 24 februari 
gesloten is, maar dat we altijd telefonisch bereikbaar zijn? 
 
… “samen eten gezelliger is dan alleen” en dat u kunt deelnemen aan een lunch 
op  15 januari en op 12 februari en hiervoor kunt aanmelden via het secretariaat? 
 
… er op woensdag 29 januari en op donderdag 27 februari een kopje koffie met 
aandacht geschonken wordt door de bezoekgroep tussen 14.00 uur en 15.30 uur in 
‘het Kompas’? 



Vreemdelingen buiten 

Op een keer, het was enkele dagen 
voor Kerstmis, schilderden drie mannen 
op een muur: “Vreemdelingen buiten!”. 
Wat later kon je in de kleine stad horen: 
‘Kom. Nu is het genoeg. Wij doen wat 
op de muur staat. Wij zijn weg!’ 
Eerst kwamen de pakjes cacao naar 
buiten, dan de chocolade en de pralines 
in hun kerstverpakking. Zij wilden naar 
Ghana en West-Afrika. 
 
De koffie volgde. De ananas en de 
bananen kropen uit hun kisten. Ook de 
druiven uit Zuid-Afrika. De peperkoek 
en de koekjes twijfelden. Want zij zijn 
gemaakt van meel uit België, maar 
kregen hun pittige smaak van kaneel 
uit India. Japanse computerspelletjes 
trokken in lange rijen naar het Oosten.  
In de lucht zag men kalkoenen terug 
naar Engeland vliegen, en tapijten die 
naar Teheran wilden. De stookolie en 
de benzine vormden beken en vloeiden 
naar Saudi-Arabië en Koeweit. Auto’s 

vielen uit elkaar: wat uit aluminium 
gemaakt was, trok naar Rusland, het 
koper trok naar Zimbabwe, het ijzer 
naar Brazilië, de rubberen onderdelen 
naar Congo. 
 
Na drie dagen herinnerde er niets meer 
nog aan vreemdelingen. Omdat het 
bijna Kerstmis was, zongen de mensen 
Stille Nacht, maar dan heel stil omdat 
het eigenlijk een Oostenrijks liedje is. 
Maar één stel was gebleven: Maria, 
Jozef en hun zoontje Jezus. ‘Wij 
blijven,’ zei Maria, ‘want als wij ook nog 
weggaan, wie zal er dan nog de weg 
naar de menselijkheid kunnen wijzen?’ 
 
Uit: Een parel voor elke dag. 
 
Namens het pastoraal team 

Gusie van Erp - van den Broek 
 

 

  



Hartverwarmend

 

Huwelijk 
 
20 september 2019 
Dennis Kuijlaars en Efgenia Athanasiadis 
 

Afscheid genomen van: 
 
Wied Groenland, 92 jaar. 
Overleden op 22 oktober 2019. 
Wied werd geboren in Oisterwijk. 
Verhuisde naar Best waar hij jarenlang 
gewerkt heeft bij de Bata. Hier is ook 
de kennismaking en liefde ontstaan 
voor zijn Ciska met wie hij in 1954 
trouwde. Ondanks hun verdriet om hun 
kinderloosheid, hebben ze samen 
kunnen genieten van hun vakanties en 
fietstochten. Toen dit niet meer ging, 
genoten ze van een nieuwe hobby; 
puzzelen en rummikubben. Hij was een 
gelovige man. 
Een Antoniusbeeldje had een speciaal 
plekje in zijn kamer en Maria nam een 
bijzondere plaats in in zijn leven. Het 
Wees Gegroet vond hij dan ook een 
bijzonder gebed en mocht tijdens zijn 
uitvaart zeker niet ontbreken. Wij 
hopen dat hij nu herenigd is met zijn 
Ciska, die hij zo gemist heeft! 
 
 
 
 
 
 

Corry Thunnissen – van Dam, 93 jaar. 
Overleden op 23 november 2019. 
Corry Thunissen is niet meer, of toch 
wel, want haar geloof in een 
hiernamaals was heel sterk. Een 
weerzien met haar man en zoon Robke 
stonden al zo lang op haar verlanglijstje 
bovenaan. Nu mag ze zich verengen 
met haar dierbaren die haar 
voorgingen. Ze heeft er 93 jaren over 
gedaan en daarbinnen vele jaren haar 
man en zoon moeten missen. Toch 
hebben we ondanks haar broosheid op 
het einde, te maken met een sterke en 
moedige vrouw, die altijd is 
doorgegaan; voor haar kinderen, voor 
haar familie, voor haar geloofsgenoten 
en de goede buren. De jaren gingen 
voor haar tellen en dat ging soms 
gepaard met verdriet, met een lang 
gekoesterd verlangen dat nu vervuld is. 
We vieren met haar niet de dood, niet 
het einde, maar het begin van een 
nieuw leven en een nieuwe start. Wij 
hebben elkaar op handen gedragen en 
nu draagt U ons onder uw 
beschermende vleugels. Dank U wel 
voor alles! 

  



Onafhankelijke geloofsgemeenschappen

 
Op 9 november jl. waren we met een 
delegatie te gast bij de Jonge Kerk in 
Roermond voor de jaarlijkse dag van 
onafhankelijke 
geloofsgemeenschappen.  
Vijf jaar geleden (april 2014) hebben wij 
als eerste geloofsgemeenschap een 
dergelijke dag georganiseerd en we 
kregen daarop veel respons. De jaren 
daarna volgden de San Salvator uit ‘s 
Hertogenbosch, de Ecclesia uit Tilburg 
en de Boskapel uit Nijmegen ons 
voorbeeld. En dit jaar was het dus de 
beurt aan de Jonge Kerk in Roermond 
t.g.v. hun 50-jarig bestaan. Het was een 
geweldig fijne dag en goed om weer 
zoveel gelijkgestemden te ontmoeten 
en daardoor bemoedigd te worden. We 
zitten zeker niet op een eiland zoals 
wel eens verondersteld wordt. De kring 
wordt steeds groter en we staan zeker 
niet alleen.  

Een van de voorbeden uit de 
Vesperviering klonk als volgt: 
 
“Bidden wij voor alle 
geloofsgemeenschappen hier 
vertegenwoordigd. Dat wij mogen 
voortgaan met elkaar waarheen de weg 
ons ook leidt. 
Dat de Goede Geest bij ons allen mag zijn 
en ons zal blijven inspireren bij het 
vormen van een hechte 
gemeenschap naar binnen èn naar 
buiten!”  
 
Dat het zo mag zijn! 
 
Namens de werkgroep Visie en 
Toekomst, 

Gusie van Erp - van den Broek  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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