
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonius in Beweging   
Extra nieuwsbrief maart 2020 

Een levende gemeenschap die de boodschap van Jezus eigentijds probeert uit te dragen. 
 

 

Het secretariaat van AiB is altijd 
telefonisch bereikbaar op 
nummer: 06 208 107 36 

Vieren 
Zoals u weet zijn alle vieringen in Buurthuis Kadans tot en met 6 april afgelast. Wij hadden gehoopt om 
samen met u toch de Goede Week en Pasen te kunnen vieren, maar helaas zijn de door de overheid 
genomen maatregelen omtrent het Corona virus weer aangescherpt en verlengt tot 1 juni. Dat betekent 
dat alle activiteiten van onze geloofsgemeenschap in de periode tot 1 juni niet kunnen doorgaan.  
We vinden het enorm verdrietig en we begrijpen dat dit ook voor u allemaal een grote 
schok en teleurstelling zal zijn, maar gezien de omstandigheden en de ernst van de 
situatie kunnen wij niet anders. Helaas moeten we dit doen maar hopelijk  
is het daarna dan ook onder controle en kunnen we weer verder. 
We wensen u allemaal veel sterkte in deze moeilijke periode.  
We blijven met u in contact.  
 
Het bestuur.  
 

Vanuit het pastoraat 
Het Corona virus grijpt om zich heen en met alle macht wordt 
geprobeerd om hier een oplossing voor te vinden. We maken 
momenteel in ons land hele moeilijke tijden mee. 
Ook in onze gemeenschap merk ik dat de onzekerheid hierover 
heel veel doet met mensen. Het doet me dan ook elke keer weer 
zo goed als ik merk en ervaar hoe de mensen in onze 
gemeenschap begaan zijn met elkaar en hoe verbonden we ons 
met elkaar voelen, in goede maar vooral ook in slechte tijden.  
Wij, de pastors hebben afgelopen week een belronde gemaakt 
naar een aantal mensen in onze geloofsgemeenschap, 
voornamelijk de wat ouderen, om te vragen hoe het met ze gaat 
en of we iets voor ze kunnen betekenen. We hebben namelijk ook 
aanbiedingen gekregen van mensen die hulp willen geven, als het 
nodig is. Dat is nú zeker geen eenvoudige opdracht, vind ik niet 
tenminste, want we moeten ook voorzichtig zijn met onszelf en op 
onszelf passen en het vraagt creativiteit van ons, maar we kunnen 
het in ieder geval proberen en dan kunnen we heel vaak veel 
meer dan we denken. Onze Bezoekgroep probeert ook zo goed 
als mogelijk mensen dichtbij of op gepaste afstand te helpen.   
 
Pastor Gusie. 

Gemeenschapsavond 
In verband met de situatie rondom 
het Coronavirus gaat de geplande 
gemeenschapsavond op 25 maart 
niet door.  
Zodra het door de overheid weer 
is toegestaan om samen te 
komen, zullen we hiervoor een 
nieuwe datum plannen.  
 

Beste vrienden van Antonius in Beweging,  
 
Hier voor jullie enkele mededelingen vanuit het bestuur en het pastoraat van AiB. 
Het is teveel informatie voor één pagina vandaar een dubbele uitgave.  
 
 

Creativiteit! 
Het is erg jammer dat we momenteel niet kunnen vieren in Buurthuis Kadans, maar we zouden AiB niet 
zijn als we niet “in Beweging” blijven! Deze periode maakt ons als pastors ook creatief.  
Daarom maken we elke zondag een vlogje (filmpje) voor u met een spirituele boodschap, om zo toch 
met elkaar verbonden te blijven. We sturen deze iedere zondag met een link naar u toe.  
Als u daarop klikt kunt u het vlogje zien.   
Ook zullen wij u op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede vrijdag en Pasen een vlog / filmpje sturen 
zodat u toch het Paasfeest (digitaal) mee kunt beleven. 
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Toekomst Pastoraat 
 
De volgende mededeling had ik liever persoonlijk op de geplande gemeenschapsavond aan u 
medegedeeld, maar helaas is dit dus niet mogelijk en moet ik het op deze manier doen. 
In april 2021 word ik 60 jaar en dat vind ik een mooie leeftijd om mijn taak als voorganger, als 
pastor van Antonius in Beweging over te dragen. Ook omdat mijn man dan al langzaamaan uit 
gaat zien naar zijn pensioen. Het duurt dan nog wel even maar we willen dan de vrijheid hebben 
om samen van onze vrije tijd te genieten.  
 
Het voornemen om in 2021 te willen stoppen heb ik in januari 2019 al medegedeeld aan het 
bestuur, zodat zij tijdig konden gaan denken hoe mijn plaats in het pastoraat van AiB kan worden 
ingevuld. Eigenlijk zou ik pas stoppen in april 2021, maar omdat wij in januari nog een lange reis 
van enkele weken gaan maken naar onze familie in Nieuw Zeeland, zal mijn dienstverband 
eindigen op 31 december 2020.   
 
Natuurlijk blijf ik diep en van harte verbonden met AiB en met u allemaal en ik wil me in de 
toekomst graag op een of andere manier als vrijwilliger blijven inzetten voor AiB als dat wenselijk 
is. Als een van de medeoprichters is AiB ook een beetje “mijn kindje”, maar ook een kind moet je 
los (kunnen) laten als de tijd daar rijp voor is.  
Als u op de volgende link klikt, dan hoort en ziet u deze persoonlijke boodschap van mij aan u. 
https://youtu.be/ECTW6vcSgr4      

 
Maar voorlopig is het nog niet zover!  
Hopelijk zien we elkaar weer snel in de vieringen op zondag in Buurthuis Kadans.  
Pas goed op uzelf, op elkaar en blijf gezond.  
 
Ik wens u alle goeds,  
Gusie van Erp – van den Broek  
Pastor AiB 
 
 

 

https://youtu.be/ECTW6vcSgr4

