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Voorwoord 
 

 
Beste vrienden van AiB,  
 
In de week dat de herfst begint, ziet ook dit nieuwe 
nummer van ons gemeenschapsblad het licht. 
Misschien symbolisch. De natuur keert zich weer een 
beetje naar binnen om weer klaar te worden gemaakt 
voor het nieuwe leven in het voorjaar. Ook wij binnen 
AiB doen dat. De noodzakelijke corona-maatregelen 
hebben het vieren op zondag en de activiteiten 
binnen onze gemeenschap ontregeld, maar AiB zou 
AiB niet zijn als we niet in beweging zouden komen. 
Niet kijken naar wat niet kan maar kijken naar wat wel 
kan en vooral wat mogelijk is. Binnen het pastoraat 
zijn we met nieuwe creativiteit aan de slag gegaan en 
hebben vlogs gemaakt zodat we toch met jullie, als 
geloofsgenoten, in contact konden blijven.  
 
Dankzij een aantal hardwerkende mensen kunnen we 
sinds een aantal weken ook de wekelijkse viering 
vanuit Buurthuis Kadans via internet uitzenden. We 
zijn hierin geen professionals, maar we doen ons best 
en ik ben er geweldig trots op dat we dit kunnen 
presteren. Heel dankbaar ben ik voor deze groep 
mensen die er elke week weer hun schouders onder 
zetten om het vieren in Buurthuis Kadans mogelijk te 
maken. De vele positieve reacties hierop vanuit de 
gemeenschap versterken dit gevoel alleen maar. 
Bijzondere tijden vragen om bijzondere handelingen 
en zo hebben we ook weer een manier gevonden om 
samen tijdens de viering het brood te kunnen delen. 
Zo is Jezus ook op deze wijze weer in ons midden.  
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Vanuit de pastoraatgroep zijn we ook 
bezig om langzaam alle activiteiten 
weer op te starten. Mariëtte Ambaum 
is hierin mijn grote steun en toeverlaat. 
We hebben gesproken met alle 
contactpersonen van de werkgroepen 
om te kijken wat er mogelijk is.  
Er is veel behoefte aan contact en 
verdieping, maar het moet uiteraard 
wel haalbaar zijn en kunnen. Daarbij 
staat de veiligheid van de deelnemers 
aan de activiteiten, maar vooral ook die 
van onze vrijwilligers, voorop en we 
hebben er uiteraard alle respect voor 
als iemand zich niet prettig voelt om 
deel te nemen. Activiteiten die 
organisatorisch niet haalbaar zijn of 
waar geen draagvlak voor is zullen 
komen te vervallen en kunnen in betere 
tijden weer worden opgepikt. 
 
Dat laatste geldt jammer genoeg ook 
voor de familievieringen en voor onze 
contacten met de PKN. Helaas is het 
samen vieren in oecumenische 
vieringen nu even niet mogelijk, omdat 
we beiden te maken hebben met 
beperkte ruimte en zitplaatsen. Maar  

uit het oog is zeker niet uit het hart. We 
blijven elkaar opzoeken want we zijn 
allemaal broers en zussen in dezelfde 
Vader. En een goede buur… 
 
Ik werk eraan en streef er naar, om in 
deze moeilijke tijden toch met jullie in 
een positieve, optimistische flow in 
beweging te blijven. Laten we elkaar 
blijven steunen en bemoedigen. Samen 
en met elkaar onze gemeenschap 
dragen. Mogen we ons daarin gesterkt 
en gezegend weten door onze goede 
God! 
 
Alle goeds gewenst en blijf gezond! 
 

Gusie van Erp – van den Broek 
Pastor AiB  
 

 

Meditatievieringen 

 
De Meditatievieringen gaan weer 
beginnen! 
 
Na een lange periode,  waar we elkaar 
niet hebben kunnen ontmoeten, 
kunnen we weer beginnen met 
gezamenlijk te mediteren. De 
Coronaperiode heeft minstens twee 
dingen duidelijk gemaakt. Ten eerste 
dat we elkaar als mens nodig hebben.  

Je werkt en mediteert beter als je dat 
gezamenlijk doet, je krijgt meer kracht 
en doelgerichtheid als je dingen samen 
doet. Ook wil je als mens gezien 
worden en daar heb je ook de ander 
voor nodig. Wat dat betreft is het zeer 
fijn dat we weer gezamenlijk kunnen 
gaan mediteren of anders gezegd het 
Stille Gebed doen. 
Ten tweede hoor je ook van veel  



mensen dat ze een periode met wat 
minder verplichtingen en wat meer rust 
ook als zeer aangenaam ervaren. Rust 
lijkt wel een essentiële behoefte van de 
mens. En dat is nou net waar meditatie 
of het Stille Gebed voor dient. Dat de 
onrust in je hoofd en je hart tot rust 
komt. Vanuit de rust kun je weer volop 
in de wereld gaan staan. Het is net die 
afwisseling van rust en volledig in de 
wereld staan die ons leven volledig 
maakt. 
We mediteren weer op de eerste 
woensdag van de maand in “het 
Kompas” en we beginnen weer om 
19.30 uur. Het samenzijn duurt 
ongeveer een uur.  
 

Iedereen is welkom alhoewel we in 
verband met de coronamaatregelen 
niet met meer dan 8 personen in “het 
Kompas” aanwezig mogen zijn. 
We moeten dus met vooraf aanmelden 
werken. 
Aanmelden kan via 06-18108130. Spreek 
een voicemailbericht in als er niet 
wordt opgenomen en vermeld ook je 
telefoonnummer. Als je dinsdagavond 
niet wordt opgebeld ben je zeer 
welkom. 
Fijn dat we weer samen kunnen 
mediteren. 
 
Met vriendelijke groet, 

Erik Pluym

 

Taizé

  
Laudate omnes gentes, laudate Domine. 
Vertaling: Alle volken, loof de Heer! 
  
Alle volken wereldwijd hebben te 
maken met COVID-19. 
Het treft ons allemaal, groot en klein, 
rijk of arm, iedereen wereldwijd. 
In één keer kreeg het Taizé- lied 
“Laudate omes gentes, laudate 
Domine” een andere lading mee. 
Bij AiB zijn alle geplande Taizé vieringen 
voor 2020 geannuleerd. We kijken in 
het nieuwe jaar wat er mogelijk is om 
te organiseren. Voorop staat dat het 
corona-proef moet zijn en zolang we 
nog met veel beperkingen te maken 
hebben is het best lastig om op een 
veilige manier een Taizé viering te 
houden. Uw en onze gezondheid staat 

immers voorop. Laten we hopen dat 
we volgend jaar weer fijn samen 
kunnen vieren. 
  
Namens de Pastoraatgroep 

Mariëtte Ambaum 

 

 
  



Kompas weer open

 

Het Kompas gaat weer open!! 
Maar zoals bij zoveel activiteiten is hier 
ook een maar…. die in dit geval uit 
voorwaarden bestaat. 
Met de gastvrouwen is er overleg 
geweest om te kijken of het mogelijk is 
om “het Kompas” weer te openen. De 
gastvrouwen zijn enthousiast en willen 
graag weer een kopje koffie voor u 
schenken. 
Het is fijn als er weer gelegenheid is om 
elkaar te ontmoeten. En we hebben 
besloten om met ingang van oktober 
“het Kompas” weer voor twee dagen 
te openen. 
Niet elke dag, zoals voorheen. Maar 
alleen op donderdag- en 
vrijdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 
uur. Op donderdagochtend zal naast de 
gastvrouw Pastor Gusie aanwezig zijn 
en op vrijdagochtend Mariëtte 
Ambaum. Laten we eens kijken met 
elkaar hoe dit gaat en hoe het verloopt. 
   

 
 

En zoals bij alle activiteiten en 
bijeenkomsten in coronatijd zijn er ook 
maatregelen, spelregels, opgesteld 
voor “het Kompas”.  Richtlijnen van het 
RIVM waaraan we verplicht zijn om ons 
te houden. 
- Blijf thuis als u verkouden bent, 

hoest, niest of koorts hebt. 
- Desinfecteer uw handen bij 

binnenkomst. 
- Noteer uw naam op een 

aanwezigheidsregistratie-
formulier wat klaar zal liggen. 

- Het is verboden elkaar handen te 
schudden. 

- Houd 1,5 meter afstand. 
- Maximaal 8 personen in “het 

Kompas” aanwezig. 
 
De gastvrouw zal u vragen naar uw 
gezondheid. Ze is verplicht het te 
vragen. Net zoals het verplicht is uw 
naam te registreren, hiervoor ligt een 
formulier klaar. Deze gegevens moeten 
wij zes weken bewaren voor een 
eventueel bron- en contactonderzoek.  
Bij de ingang staat een tafel klaar met 
daarop desinfectiemateriaal. 
Desinfecteer uw handen bij 
binnenkomst. 
Er mogen maximaal 8 personen 
tegelijkertijd aanwezig zijn. Mocht er 
een negende persoon komen dan zal 
de gastvrouw vragen aan iemand om 
eventueel plaats te maken. First in – 
First out principe zal worden 
gehanteerd. Hiervoor vragen wij uw 
begrip. 
 



Daarnaast moeten we voor voldoende 
ventilatie zorgen, dit door de ramen en 
deur van “het Kompas” open te zetten. 
Houd er dus rekening mee dat het wat 
frisser kan zijn. Maar daar tegenover 
staat dat de gastvrouw u warm zal 
ontvangen en warme koffie en/of thee 
zal schenken. 
Als we allemaal samen ons best doen 
om ons aan deze voorwaarden te 

houden en begrip en respect voor 
elkaar te hebben dan kan “het 
Kompas” weer een fijne 
ontmoetingsplaats worden en zijn. 
Wij hopen u te mogen begroeten. 
 
Namens de pastoraatgroep 

Mariëtte Ambaum

 
 

Wist u dat?

 

 Alle vieringen zijn via YouTube te bekijken en u kunt dit op een eenvoudige 
manier via onze website www.antoniusinbeweging.nl aanklikken. 

 

 Er mogen maximaal 8 personen tegelijkertijd  in “het Kompas” aanwezig zijn 
i.v.m. de RIVM richtlijnen. 

 

 In verband met de beperkingen rondom het coronavirus vieren we niet samen 
en hebben we geen gezamenlijke activiteiten met de PKN, maar zodra het 
verantwoord is en kan zullen we dit weer op pakken. 

 

 De informatie- en tevens inschrijfavond voor Eerste Breken en Delen is op 11 
januari 2021 om 19.00 uur in “het Kompas”, de feestelijke viering zal op zondag 
30 mei 2021 zijn. 

 

 De informatieavond voor de kinderen uit groep 8 die deel willen nemen aan de 
Overstapviering is op maandag 8 maart 2021 om 19.00 uur in “het Kompas”, de 
Overstapviering is op zondag 4 juli 2021.

 

  

http://www.antoniusinbeweging.nl/


Namens het bestuur

 
Om vooruit te komen is soms volledige stilstand nodig om verborgen 
emoties te ontdekken, te erkennen, te doorvoelen en te uiten zodat onze 
levensenergie weer gaat stromen en we weer in beweging kunnen komen.  

 

September, maand van nieuwe 
plannen, nieuwe energie na de vakantie 
en heel vreemd dit jaar bijna geen 
activiteiten. Nu in september is de hele 
agenda nog leeg. 
Maar dan gaan we een einde aan 
maken. Antonius in Beweging komt 
weer in Beweging en dat betekent dat 
er keuzes gemaakt moeten gaan 
worden voor de toekomst van 
Antonius in Beweging. 
 
De werkgroepen gaan weer van start. 
Als eerste is het pastorale team bezig 
om de activiteiten van de werkgroepen 
zoveel mogelijk weer op te starten, 
natuurlijk binnen de richtlijnen van het 
RIVM. De werkgroep leden zijn 
inmiddels uitgenodigd voor een 
bijeenkomst zodat zij weten hoe het 
pastorale team dit met inachtneming 
van de benodigde regels wil gaan doen. 
 
In de maand augustus is er een enquête 
uitgestuurd naar alle leden van AiB met 
onderstaande vragen: 

 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? 

Naast bovenstaande vragen zijn er 
natuurlijk nog veel meer vragen die we 
onszelf kunnen stellen over de 
toekomst van Antonius in Beweging. 
Deze vragen en de antwoorden die we 
hebben terugontvangen op de 
ingevulde enquêteformulieren willen 
we medio oktober gaan bespreken met 
degenen die de enquête hebben 
ingevuld, brievenschrijvers die reeds in 
eerdere mails hun mening over de 
toekomst van Antonius in Beweging 
hebben uitgesproken, het pastoraat en 
het bestuur.  
Het bestuur van Antonius in Beweging 
heeft de participantenraad gevraagd 
om de leiding over deze gesprekken te 
nemen, zodat iedereen in de 
gelegenheid komt zijn visie op de 
toekomst van Antonius in Beweging te 
geven en we gezamenlijk ons 
toekomstbeeld kunnen bepalen.  
Uiteraard moeten we tijdens deze 
bijeenkomst ook de regels van het 
RIVM in acht nemen, met betrekking 
tot het aantal deelnemers. 
 
Een belangrijk onderdeel van onze 
toekomst is het vinden van een nieuwe 
pastor. De sollicitatieprocedure voor 
het vinden van deze nieuwe pastor is 
reeds in gang gezet. De vacature is 
uitgezet en we hebben ook al enkele 
sollicitatiebrieven ontvangen. Op 30 
september wordt de sollicitatie periode 



gesloten en zullen we met kandidaten 
in gesprek gaan. 
Nadat we de mening van de 
gemeenschap hebben gehoord op de 
avond in oktober kunnen daarna 
keuzes gemaakt worden. 
 
Als er keuzes gemaakt moeten worden 
betekent dit altijd dat er verschillende 
meningen zullen zijn. 
Het vraagt lef om die verschillen op te 
zoeken en uit te spreken. Het vraagt 
moed om op te komen voor de ander. 
In deze tijd van verandering is het goed 
om elkaar te ontmoeten en uit te 
zoeken wat goed is voor jezelf en wat 
goed is voor de ander. 
Laten we deze tijd dan ook in Vrede 
met elkaar beleven, Vrede verbindt  
 

verschil, Vrede verbindt ons met elkaar. 
Laten we dus vooruitkijken en de 
mogelijkheden die we hebben ten volle 
benutten. Zo kunnen we de energie de 
we in de vakantie hebben opgedaan 
positief aanwenden. De zomervakantie 
markeert als het ware een soort nieuw 
begin en een nieuw begin begint altijd 
met goed voornemens. 
Het goede voornemen om gezamenlijk 
te zorgen voor een duidelijke 
toekomstvisie voor Antonius in 
Beweging zodat we ruimte scheppen 
voor ontmoeten en luisteren naar 
datgene wat we met elkaar willen 
delen. 
 
Namens het bestuur  

Aniëlka Emmen 

 

Vitamines rondgebracht

 
Onze Bezoekgroep bezoekt, zij het nu 
op gepaste afstand, nog steeds 
mensen die ziek zijn of om een andere 
reden wat extra aandacht nodig 
hebben.  
Onlangs waren zij weer op pad, om bij 
een aantal mensen van onze 
geloofsgemeenschap een smakelijke 
attentie met vitamines te bezorgen in 
het kader van Nationale Ziekendag. Het 
zijn niet alleen gezonde vitamines voor 
het lichaam  maar vooral ook 
geestelijke vitamines in de vorm van 
een beetje aandacht, want dat is de 
kracht van deze groep. Een fruitschaal 
mooi ingepakt met een passend 
gedichtje dat gemaakt is door Margrith 
Schoenmakers wat we u allen graag 
willen laten lezen. 

 
Het laatste half jaar was een moeilijke 
tijd,  
want het leven stond volledig op z’n kop. 
Tegen corona leverden we een zeer 
zware strijd 
en de hele wereld ging op de schop. 



Activiteiten werden verboden en de 
meesten zaten opgesloten in huis. 
Er ontstond veel eenzaamheid en het 
leek vaak uitzichtloos, 
maar geleidelijk aan hoorden we toen 
ineens op de buis 
dat de maatregelen wat soepeler 
werden, al was de vrijheid broos. 
 
Bij AiB laten we elkaar zeker niet in de 
steek. 
Dus bij deze een leuke attentie om te 
laten merken, 

dat wij jullie niet vergeten, nee geen 
maand, nee nog geen week, 
dus laten we elkaar in vertrouwen 
versterken. 
 
Jullie zijn in ons hart, ja dat is echt waar 
en dus maakten wij samen deze 
vitaminebom klaar. 
 
Smakelijk! 
 
Namens de Pastoraatgroep 

Mariëtte Ambaum 
 

Allerzielen

 
‘Niemand sterft op aarde 
zolang hij voortleeft in de harten 
van degene die achterblijven' 
 
Rond Allerheiligen en Allerzielen 
gedenken we van oudsher alle 
overledenen. Ook wij willen met onze 
geloofsgemeenschap de overledenen 
uit onze geloofsgemeenschap, van het 
afgelopen jaar in het bijzonder 
herdenken, vooral met degenen die 
een dierbare verloren hebben. Dit doen 
wij in een herdenkingsdienst op zondag 
1 november a.s. om 10.30 uur in 
Buurthuis Kadans. In verband met de 
coronamaatregelen moeten ook wij als 
geloofsgemeenschap ons houden aan 
de daarbij behorende richtlijnen van 
het RIVM. Er zal dus maar een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor 
deze viering zullen daarom als eerste 
de nabestaanden van de overledenen 
worden uitgenodigd. Zij ontvangen 
daarvoor een persoonlijke uitnodiging. 
Voor de overige plaatsen bij de viering 

kan worden ingeschreven zoals 
gebruikelijk op de reguliere zondag.  
We zouden het liefst iedereen een 
plaats gunnen, want ieder van ons 
heeft in zijn eigen omgeving geliefden 
te herdenken, maar helaas is het niet 
anders.  
 
Hartelijke groet, 

Gusie van Erp – van den Broek 
Pastor AiB  

 



Gedicht

 
In de viering van 6 september jl. heb ik u in mijn overweging verteld van Corrie ten 
Boom, verzetsheldin en evangeliste uit Haarlem. Ik vond nog een mooi gebed van 
haar wat ook heel goed past in deze tijd.  
 

 
 
 
 

 
 
 

Dank u, Here Jezus, 
dat u ons klaar wilt maken 

voor uw wederkomst. 
 

Dank u, dat u ons in uw Woord, 
de blauwdruk van het wereldgebeuren, 

zo duidelijk getoond hebt. 
 

En dat we weten dat als wij, de ranken, 
met u, de wijnstok verbonden zijn, 

we in deze vreselijke tijd, 
vruchten van Vrede, Liefde en Troost 

kunnen voortbrengen. 
Houdt u ons maar stevig vast. 

Amen 
   
 
 
 
 
 
 
Gusie van Erp - van den Broek 
Pastor AiB  

  



Vieringen 

 
Begin juli zijn we begonnen met alle 
richtlijnen van het RIVM goed te 
bestuderen met betrekking tot 
vieringen in Geloofsgemeenschappen. 
Er werd een draaiboek opgesteld wat 
allemaal vooraf diende te gebeuren, 
wat te doen tijdens de vieringen en hoe 
alles af te werken. 
Op zondag 26 juli 2020 was het dan 
eindelijk zover: We gingen weer vieren. 
Het aanmelden verliep prima en wat 
was het een heerlijk, vertrouwd gevoel 
om iedereen weer te zien.  
Ook tijdens de viering kwamen we 
weinig problemen tegen en vol 
enthousiasme gingen we de weken 
daarna op deze voet verder. 
Heel fijn was het ook dat we na 6 
weken weer begonnen zijn met Breken 
en Delen tijdens de viering. Dat was 
zelfs voor velen een emotioneel 
moment. 
We zijn nu 8 weken verder en hebben 
alles nog eens grondig besproken. 
Daarbij hielpen zeker alle op- en 
aanmerkingen die we van jullie kregen.  
We gaan in de toekomst op deze 
manier verder op één wijziging na. Nu 
werd iedereen op vrijdagochtend vóór 
12.00 uur gebeld dat er plaats genoeg 
was bij de viering. Daar stoppen we 
mee. 
Voortaan bellen wij alleen maar 
diegenen die uitgeloot zijn. Zij hoeven 
de week daarop niet mee te loten. 
Als u dus op vrijdagochtend vóór 12.00 
uur niet gebeld wordt, dan weet u dus 
dat u op zondag gewoon naar de  
 

viering kunt komen. 
Wij hopen dat er steeds meer 
aanmeldingen komen, ook al houdt dat 
in dat er geloot moet worden. 
Voor alle duidelijkheid zetten we alles 
nog even op een rijtje: 

 Aanmelden vóór donderdag 12.00 
uur per mail: 
antoniusinbeweging@gmail.com 

 Aanmelden op donderdag tussen 
9.00-12.00 uur telefonisch op:  
06-20810736 

 Bij aanmelding doorgeven: naam, 
aantal personen, wel/niet uit één gezin, 
telefoonnummer, wel/geen bezwaar 
tegen video opname. 

 U wordt alleen op vrijdagochtend 
vóór 12.00 uur gebeld als u niet 
ingeloot bent. 

Bij de vieringen zelf is het belangrijkste 
dat we ons goed moeten houden aan 
de anderhalve meter afstand. Wij 
zorgen ervoor dat er binnen 
anderhalve meter van u niemand 
anders zit. Tenzij u vooraf aangeeft dat 
u naast elkaar mag zitten. 
Op deze manier vieren is voor iedereen 
nieuw, maar het voelt toch eigenlijk nu 
al heel vertrouwd. Wij vinden het erg 
fijn als u met ons meedenkt en uw op- 
en aanmerkingen aan ons doorgeeft. 
Weer samen vieren geeft weer dat ”wij 
gevoel” en dat hebben we allemaal 
nodig. 
 
Namens het bestuur, 

Tonny van Pruijssen 
 

mailto:antoniusinbeweging@gmail.com


Hartverwarmend

 

Afscheid genomen van: 
 
Wim Kielenstijn, 82 jaar  
Overleden op 25 maart 2020. 
Wim geloofde in mensen en in God, bij 
wie hij graag vertoefde binnen 
Antonius in Beweging. Zijn 
allergrootste geluk haalde hij echter uit 
de (klein)kinderen. Dat deelde hij met 
zijn grote liefde Sjaan. Met haar was hij 
tot het einde onafscheidelijk. Op zijn 
gedachtenisprentje stond het zo: 
Wim hield van ’t kleine 
Zijn mooie gezin. 
Daarin zat ‘m het fijne. 
Dat gaf z’n leven zin.  
Opeens, toch onverwacht 
rest ons een gapend gat, 
’n leegte in de donkere nacht, 
het einde van zijn levenspad. 
De herinnering rest,  
van ’n trotse familieman. 
dat was Wim op z’n best, 
daar zag hij ’t mooie van.    
We wensen Wim een nieuw leven toe 
in het licht.  
Bij God zelf. 

Joyce van Nistelrooij – Jansen, 77 jaar 
Overleden op 29 maart 2020. 
‘Op het einde komt het altijd goed en  
als het niet goed komt, is het nog niet 
het einde.’ 
 
Joyce stond niet graag op de 
voorgrond, maar hield als regisseur wel 
graag de touwtjes in handen. Ze was de 
spil in het gezin en iedereen kon 
rekenen op haar liefde, betrokkenheid, 
aandacht en… ook altijd op haar 
mening. Bij het verlies van Jan, haar 
man, verloor ze haar grote liefde en 
inspirator en dit trok een zware wissel 
op haar broze fysieke gezondheid. Taai 
en standvastig als ze was, pakte ze het 
leven weer opnieuw op, maar moest ze 
zich tenslotte toch na heel veel pijn bij 
het onvermijdelijke neerleggen. In haar 
laatste dagen zag ze Jan ‘aan de andere 
kant’. We hopen en geloven dat ze nu 
herenigd is met hem, die ze zo gemist 
heeft.   
 

 
 

 
 



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

 

Tiny van Eikeren – de Gier, 87 jaar  
Overleden op 23 mei 2020. 
Waar je ook bent 
ik zal het niet weten. 
Niet in tijd en afstand te meten. 
Ik heb je bij me, diep in mij, 
daarom ben je zo dichtbij.  
Tiny was betrokken, heel sociaal 
bewogen, creatief en had graag 
mensen om haar heen. Ze was 
supertrots op haar kinderen en 
kleinkinderen. Altijd een luisterend oor 
en een kopje thee. Trots was ze ook op 
Marinus en ze vond het belangrijk om 
goed voor hem te zorgen. Samen met 
hem, was ze altijd aanwezig op zondag 
bij de vieringen, maar ook bij de 
lunches en de koffiemiddagen van onze 
bezoekgroep. De fijne herinneringen 
aan haar zitten voor altijd in ons hart. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:antoniusinbeweging@gmail.com
http://www.facebook.com/antoniusinbeweging.nl
http://antoniusinbeweging.nl/
http://www.twitter.com/AntoniusBeweegt

