
 

  

Beste leden van AiB 
Voor u een nieuwsbrief met info vanuit het bestuur  

en allerlei wetenswaardigheden rondom het opstarten van de vieringen. 

Veel leesplezier. 

Mededelingen van het Bestuur 
 

 De secretaris, Hilde Crielaars, heeft tussentijds afscheid genomen. Tot aan de 
Gemeenschapsavond wordt deze functie ad interim overgenomen door Tonny van Pruijssen. 

 

 Het Bestuur heeft de sollicitatieprocedure opgestart voor een opvolger(ster) van pastor Gusie. 
 

 Besloten is om de vieringen op 26 juli weer op te starten. U kunt hier meer over lezen in deze 

nieuwsbrief. 
 

 In deze nieuwsbrief treft u een enquête aan, waarin u aan kunt geven hoe u de toekomst van 

AiB ziet. 
 

Vieren 
 
Ons bestuur is hard aan het werk om te kijken hoe we weer kunnen gaan vieren. Natuurlijk kan dit 

wekelijks maar met een beperkte groep en alles volgens de richtlijnen van het RIVM, want we moeten 
natuurlijk voorkomen dat er door het samenkomen coronabesmettingen worden veroorzaakt. Maar we 
willen er zeker ook voor zorgen dat de liturgie hierdoor niet krampachtig wordt. We zorgen voor een 

goed verzorgde viering die via ons eigen You Tubekanaal en via de website ook nog eens 
uitgezonden wordt voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn om thuis mee te kijken. Geen 
Breken en Delen van het brood met een hostietang of achter een spatscherm of wat dan ook. 

Gewoon mooie inspirerende woorddiensten en muziek. Voor veel Christenen in de wereld, die op 
plaatsen wonen waar de afstanden groot zijn en een kerk niet bij de deur is, of een pastor niet voor 
handen is, de gewoonste zaak van de wereld. In het samenkomen met elkaar mogen we God zelf 

ontmoeten. Daar gaat het om! We gaan er (weer) voor!    
 
Hartelijke groet,  

Gusie van Erp – van den Broek 
Pastor AiB   
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Een levende gemeenschap die de boodschap van Jezus eigentijds probeert uit te dragen 
 

 
 

Het secretariaat in dagelijks 
bereikbaar op nummer: 06 208 107 36 
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Aanmelden voor de Vieringen 

Voor iedere Viering moet men zich aanmelden. De aanmeldingen moeten altijd gebeuren vóór 12.00 

uur op donderdag. De eerste Viering is op zondag 26 juli, dus op donderdag 23 juli moeten alle 

aanmeldingen tijdig binnen zijn. 

U kunt zich op drie manieren aanmelden. 

- Schriftelijk. Doe de aanmelding in de brievenbus van het Kompas. 

- Per mail. Stuur de mail naar antoniusinbeweging@gmail.com 

- Telefonisch. Dat kan alleen op donderdagochtend tussen 9.00-12.00 uur op 06-20810736. 

U moet bij de aanmelding doorgeven: 

- Naam/namen 

- Aantal personen 

- Bent U lid van één gezin 

- Telefoonnummer 

- Video opnamen. 

Tijdens de Viering worden video opnamen gemaakt. Het kan zijn dat u even in beeld komt. Als u 

daar problemen mee heeft, moet u dat doorgeven. Daar wordt dan rekening mee gehouden. 

Op donderdagmiddag wordt er, indien nodig, geloot. Diegenen die uitgeloot zijn komen de week daarop 

als eersten aan de beurt. 

Op vrijdagmorgen vóór 12.00 uur krijgt u van ons per mail of telefonisch bericht. 

 

Hoe kan ik de vieringen voortaan op zondag thuis zien? 
 

Voorheen was u gewend om elke week op zondagmorgen een link te krijgen via een email met een 
spirituele groet.  Vanaf 26 juli kunt u elke zondagmorgen vanaf 10.30 u de viering bekijken via ons 
YouTube kanaal: Geloofsgemeenschap Antonius in Beweging en dan klikt u op de datum van de 

betreffende zondag. 
U kunt de viering ook bekijken  via onze website: www.antoniusinbeweging.nl. We proberen het voor u 
en voor al onze medewerkers, in deze al zo hectische tijd, zo eenvoudig mogelijk te maken.  

 
De Pastoraatgroep. 
 
 

 

mailto:antoniusinbeweging@gmail.com
http://www.antoniusinbeweging.nl/
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Algemene regels tijdens de Vieringen. 
- Kom niet naar Buurthuis Kadans als u klachten heeft. 

- Houd te allen tijde 1,5 meter afstand (met uitzondering van huisgenoten). 

- Geef elkaar geen hand. 

- Nies of hoest in je elle boog. 

 Regels rond de Viering. 

1. Alleen ingelotenen komen naar Buurthuis Kadans. 

2. Bij de ingang wordt u ontvangen door één van de twee speciaal aangestelde 

coördinatoren, herkenbaar aan een geel hesje. Deze controleert uw aanmelding, 

vraagt of u geen klachten heeft en begeleidt u naar een zitplaats. 

3. U kunt eventueel ook aan de coördinator doorgeven of u een intentie wil laten doen. 

Betalen kan dan in de bekende groene bus.  

4. De zitplaatsen worden dus toegewezen; ze zijn zodanig gekozen dat we altijd de 

gewenste afstand kunnen houden. Vraag dus niet naar de plek waar u altijd het liefste 

zit. 

5. De garderobe is niet in gebruik, leg uw jas eventueel op de naastliggende vrije stoel. 

6. Ga thuis naar toilet. Mocht het desondanks toch noodzakelijk zijn een toilet te 

gebruiken, volg dan de aanwijzingen van de coördinatoren op. 

7. Helaas, met z’n allen zingen doen we nog niet, omdat zingen toch een grote bron van 

besmetting blijkt te zijn.  

8. Het collectemandje gaat niet rond, maar staat bij de uitgang. Daarin kunnen de gaven 

gedeponeerd worden. 

9. Het verlaten van Buurthuis Kadans gaat via de aanwijzingen van de coördinatoren. 
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Beste deelnemer/lid van Antonius in Beweging, 
 

We leven in een tijd waarin zich veel ontwikkelingen voordoen die u en ons aangaan. Dat maakt dat 
wij u graag zouden ontmoeten om dit samen met u te beleven. Helaas hebben de maatregelen 
rondom het coronavirus het ons nog niet mogelijk gemaakt een gemeenschapsavond te organiseren. 

Daarom sturen wij u deze brief.  
 
In de afgelopen periode hebben we niet alleen niet samen kunnen vieren, maar hebben we ook te 

maken gehad met de aankondiging van het vertrek van pastor Gusie en het vertrek van Pastor Emile. 
Dit maakt dat wij opnieuw nadenken over het aantrekken van een nieuwe pastor. Daarnaast willen we 
graag bij uw behoeften aan blijven sluiten ten aanzien van hoe we met elkaar verder gaan. 

Daarom willen we u de volgende vraag stellen. 
 
Kunt u in uw eigen woorden opschrijven hoe u de toekomst van AiB voor u ziet?  

Wat zou u willen met AiB?  
Wat maakt voor u het lidmaatschap van AiB zo fijn?  
Wat zou voor u belangrijk zijn in een nieuwe pastor? 

 
Wij zullen uw antwoord zorgvuldig mee laten wegen in de beslissingen die wij nemen. Heel hartelijk 
dank voor uw reactie. 

 
U kunt uw reactie per e-mail sturen naar a.i.b.secretaris@gmail.com 
Heeft u niet de beschikking over e-mail, dan kunt u dat ook schriftelijk doen en deze reactie in de 

brievenbus doen van het Kompas, t.a.v. secretaris A.i.B. 
 

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur van AiB 
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