
Geloofsgemeenschap 

Antonius in Beweging 
Jaargang 8 – nr. 31 – september 2021 

 

Voorwoord 
 

Verlossing, eindelijk. 
 
Het vorige voorwoord eindigde ik met: fijne vakantie en 
geniet van het oude vertrouwde normale. En vorig 
voorwoord raakte het kwik de 26 graden aan én de 
vogeltjes kwetterden in de tuin. Nu heb ik vandaag één 
verdronken en denk ik verdwaalde duif gezien die zich in 
onze boom stortte en meteen weer weg was. De regen 
komt gestaag naar beneden. De lucht is grijs maar, er 
hangt toch een soort van lente in de lucht. De 
krantenkop zegt op bladzijde één: we kunnen weer 
samen vieren, maar op bladzijde drie: versoepeling ja, 
feeststemming nee. Maar voor ons, wij houden ons aan 
de eerste uitspraak want die vermaledijde 1,5 meter 
wordt losgelaten.  
We kijken terug op een mooie startviering, waarna we 
gemoedelijke buiten samen een kop koffie hebben 
kunnen drinken. Zo te zien en te horen hadden velen 
toch van een fijne vakantie kunnen genieten en zoals dat 
heet: we kunnen er weer tegenaan! Wat ontmoeten we 
zoal komend najaar? We gaan de kinderen weer 
uitnodigen om begin volgend jaar aan te sluiten bij het 
Eerste Breken en Delen. Dat prachtige gebeuren waarop 
de kinderen uitspreken met onze Lieve Heer, met Jezus, 
in het hart te willen verdergaan, als onderdeel van ons,  
Antonius in Beweging. Beste ouders (en grootouders), 
houd de post in de gaten die de kinderen van school uit 
meekrijgen. Een exemplaar van de uitnodiging zal ook 
op Facebook en de site van Antonius in Beweging staan.  
 
En dan gaan we langzaam naar advent, die mooie tijd 
van bezinning. Vrijdag 24 september vindt er weer een 
Taizé-viering plaats. Bezinning over de vrede. Het motto 
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voor de vredesweek dit jaar: “Inclusief 
Samenleven”. Een oecumenische 
viering in de protestantse kerk om 
19.30 uur.  
 
Op 3 oktober hebben we een viering 
rond de nationale ziekendag. Door 
omstandigheden wat verlaat, maar niet 
minder nodig. Daarin zullen we ook een 
stiltemoment hebben voor de mensen 
die we door Corona helaas hebben 
verloren en heel erg missen. 
  
Maak ook een plaatsje vrij in uw 
agenda voor Allerzielen, dit zal op 2 
november plaatsvinden. We zitten dan 
in de herfst. Reikhalzend kijken we al 
uit naar de herfstwandeling, die 

sfeervolle tocht met een uitmuntende 
nazit naar ik gehoord heb. Waardoor 
we bijna automatisch terechtkomen 
onder het kerststalletje, in december.  
 
Bij al dit moois, laten we bidden dat dit 
mag gebeuren in de vrijheid die we 
vanaf 25 september weer mogen 
proeven. Gewoon weer ouderwets 
naar de viering, geen aanmeldingen, 
geen 1,5 meter. En we begroeten elkaar 
zoals ieder het belieft.  
 
Graag tot snel, en ga onder Gods 
zegen. 
 

Pastor Antoine Geeris 

 

Vast contract 

 
Per 1 januari is pastor Antoine Geeris bij 
ons in dienst getreden. Het was voor 
ons, maar zeker voor hem, vreemd om 
als pastor te gaan werken en de eerste 
maanden nauwelijks persoonlijk 
contact te hebben met u als 
gemeenschapsleden. Hooguit via 
huisbezoek. Vieringen waren via het 
videoscherm en behalve een pianist en 
cameraman was er niemand in de kerk. 
En ook het Kompas was gesloten. Al 
met al een vreemde manier om in een 
nieuwe baan te beginnen. 
Inmiddels is er weer meer mogelijk, 
vieren we weer en komt er ook meer 
contact met gemeenschapsleden tot 
stand. En zo vindt pastor Antoine 
steeds meer zijn draai in onze 
geloofsgemeenschap. 

Pastor Antoine is begonnen met een 
tijdelijk contract wat liep tot 1 augustus. 
Inmiddels heeft het bestuur besloten 
hem een contract voor onbepaalde tijd 
aan te bieden wat tot ons aller 
tevredenheid is getekend. 
We zien uit naar een langdurige 
samenwerking. 
 
Namens het bestuur 

Peter Stijntjes, voorzitter 
 

 



Kopje koffie of thee?

 
Wij zijn blij dat we u weer een kopje 
koffie of thee kunnen aanbieden op 
onze koffiemiddagen. Nu het weer kan 
en mag wil de bezoekgroep weer 
eenmaal per 2 weken, afwisselend op 
woensdag en donderdag, een 
koffiemiddag organiseren. Dankzij de 
gastvrijheid van de Protestante kerk 
mogen we daarvoor de 
ontmoetingsruimte gebruiken in hun 
kerkgebouw. Dat is erg fijn, want dan 
hebben we ruimte genoeg om u te 
ontvangen. Iedereen kan binnenlopen 
op betreffende middagen tussen 2 uur 
en half 4. Elke keer zullen er 3 mensen 

van de bezoekgroep aanwezig zijn voor 
het schenken en een praatje. 
We starten op woensdag 13 oktober. 
De volgende data kunt u ook alvast in 
uw agenda noteren: 
donderdag 28 oktober 
woensdag 10 november 
donderdag 25 november 
Wij heten u van harte welkom en 
hopen dat u erbij bent om elkaar te 
ontmoeten.  
 

Namens de bezoekgroep 
Lidewij van de Logt

 

Wist u dat?

 
… het Kompas weer open is voor ontmoeting op donderdag- en vrijdagochtend en 
u van harte welkom bent tussen 10.00 tot 12.00 uur en dat de gastvrouw dan graag 
een kopje koffie of thee voor u inschenkt? 
 
… er op maandag 22 november een 
informatie- en tevens inschrijfavond is om 
20.00 uur in “het Kompas” voor ouders van 
kinderen die deel willen nemen aan Eerste 
Breken en Delen? De feestelijke viering voor 
Eerste Breken en Delen zal zijn op zondag 22 
mei 2022. 
 
… er op maandag 7 maart 2022 een 
informatie- en tevens inschrijfavond is om 
20.00 uur  in “het Kompas” voor kinderen uit groep 8 en hun ouders / verzorgers 
die deel willen nemen aan de Overstapviering? De Overstapviering zal zijn op 
zondag  17 juli 2022. 
 
… de Stichting Harapan dit jaar 20 jaar actief is voor kansarme kinderen in 
Indonesië en dat er in de maand oktober een overzichtstentoonstelling van 
Harapan werkzaamheden in Cultuurspoor te zien is?



Cantiamo 

 
Beste leden, 
 
Graag wil ik een oproep doen voor 
nieuwe leden voor Cantiamo.  
Begin september hebben we weer voor 
de eerste keer met Cantiamo 
gerepeteerd en dat gaf een goed, 
vertrouwd gevoel. We hebben toen 
wel gemerkt dat het heel goed zou zijn 
als er weer wat nieuwe leden bij willen 
komen. Dat mogen dames en heren 
zijn. 
Toch een extra oproep voor al onze 
mannelijke leden van AiB. Het is bij 
Cantiamo net als bij alle andere koren: 

te weinig mannen! Neem dus de stap 
en kom ons versterken. 
Wij repeteren één keer in de maand op 
donderdagavond in de PKN van 19.00-
20.00 uur. We ondersteunen ook één 
keer in de maand een Viering van AiB. 
Kom gerust een keertje naar onze 
repetitie om te kijken of het iets voor 
jou is. Eerstvolgende repetitie is op 
donderdag 14 oktober. Hopelijk tot 
dan. 
 

Tonny van Pruijssen

 

Spreken is zilver 

 
In het afgelopen anderhalf jaar heeft 
iedereen iets belangrijks verloren: de 
vanzelfsprekendheid om te gaan en te 
staan waar je wilt. Corona beperkte ons 
in ons dagelijkse leven. Voor de een 
bracht dat rust en structuur, voor de 
ander angst en eenzaamheid. Iedereen 
keek anders tegen de situatie aan en 
dat leek en lijkt alleen maar erger te 
worden. Voor- en tegenstanders van 
maatregelen gaan steeds harder 
schreeuwen in de hoop anderen te 
overtuigen van hun gelijk. Daarbij is het 
respect voor de ander steeds verder te 
zoeken. Ook hier biedt de Bijbel me 
wijze woorden: “Jezus zei tegen zijn 
leerlingen: Oordeel niet over andere 
mensen. Dan zal God ook niet over 
jullie oordelen.  Want zo streng als jullie 
over iemand anders oordelen, zo 
streng zal er ook over jullie geoordeeld 

worden. Met de maat waarmee jullie 
iemand anders meten, zullen jullie zelf 
ook gemeten worden. Jullie zien wél 
dat er een splinter zit in het oog van 
iemand anders. Maar jullie merken 
helemaal niet dat er een hele balk in je 
eigen oog zit! Hoe durven jullie tegen 
die ander te zeggen: 'Zal ik even de 
splinter uit je oog halen?', als er in je 
eigen oog een balk zit? Dat is heel erg 
schijnheilig!” (MT 7, 1: 4). Deze 
woorden helpen me om de mening van 
anderen zonder oordeel te accepteren 
en respecteren. En het helpt zeker om 
de omgang met elkaar aangenaam te 
houden. Tja, het is een cliché, maar ook 
een waar woord: spreken is zilver, 
zwijgen is goud. 
 

Hubertine van de Biggelaar 



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 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 dat ons leven volledig 
maakt. 
We mediteren weer op de eerste 
woensdag van de maand in het 
Kompas en we beginnen weer op 
woensdag 6 november om 19.30 uur. 
Het samenzijn duurt ongeveer een uur.  
Iedereen is welkom. 
Fijn dat we weer samen kunnen 
mediteren. 
 
Met vriendelijke groet, 

Erik Pluym 

 

   



Gemeenschapsavond 

 
Nu de beperkingen van 1,5 meter 
afstand zijn opgeheven zullen we 
binnenkort een gemeenschapsavond 
organiseren. De laatste 
gemeenschapsavond is inmiddels 
alweer 2 jaar geleden. In de tussentijd is 
er veel veranderd. Afscheid van pastor 
Gusie van Erp en Emile Gerards, en 
Antoine Geeris is alweer een tijd onze 
nieuwe pastor. Eindelijk kunnen we 
weer een gemeenschapsavond 
organiseren waarin we elkaar bijpraten 
en waarin u op een andere wijze kunt 
kennismaken met pastor Antoine 
Geeris. 
De uitnodiging voor de 
gemeenschapsavond met de agenda 
zullen we u binnenkort toesturen. Op 
deze avond zal in ieder geval het 

bestuur verantwoording afleggen over 
de financiën van de afgelopen jaren en 
komt er een bestuursverkiezing. Bij de 
uitnodiging voor de 
gemeenschapsavond informeren we u 
over wie aftredend zijn en wie door het 
bestuur worden voorgedragen voor 
benoeming. 
In de uitnodiging leggen we ook uit hoe 
u zichzelf kandidaat kunt stellen voor 
een bestuursfunctie. Misschien kunt u 
in de tussentijd eens nadenken of u 
zich voor een bestuursfunctie 
kandidaat wilt stellen. 
 
Namens het bestuur  

Peter Stijntjes

Allerzielen 

 
 “De verbinding blijft” 
Dat dunne lijntje dat tussen ons en de 
hemel loopt. Waardoor we zo nu en 
dan kracht, heling, rust voelen 
stromen, zo ons hart in. Nadat we even 
in contact stonden met iemand die we 
zo moeten missen. In gebed. Waardoor 
we waar we zo mee zitten, dat wat ons 
uit de slaap houdt, hebben kunnen 
delen. Ons hart even hebben kunnen 
luchten.   
Nee, ze zijn niet weg. Ze zitten nog in al 
onze vezels. En daar zullen ze blijven. 
En met die gedachte willen we samen 

met u stilstaan bij al die mensen die we 
afgelopen jaar hebben zien uitvaren. 
Naar daar wat wij vermoeden, maar 
niet weten. En willen wij u graag 
uitnodigen samen te komen voor al die 
zielen, voor Allerzielen.  
Dit jaar zal Allerzielen plaatsvinden op 
dinsdag 2 november om 19.00 uur in de 
protestantse kerk.  
Want de verbinding blijft. Graag tot 
dan! 
 

Pastoraal team 

Pastor Antoine Geeris 
 

  



Kinderen bidden rozenkrans 

 

 
 
Beste kinderen, (groot)ouders en 
andere medebidders, 
Bidden voor vrede en eenheid 
verandert je hart. Niet alleen van jezelf, 
maar ook van mensen om je heen. De 
heilige Padre Pio beloofde eens: 
“wanneer een miljoen kinderen de 
rozenkrans bidden, zal de wereld 
veranderen”. 

Daarom bidden op 18 oktober over de 
hele wereld een miljoen kinderen de 
rozenkrans voor eenheid en vrede. In 
Nederland komen we dan ook online 
samen voor gebed. 
Bidden kan overal: thuis, in de kerk, of 
op school! Meld je aan via de website! 
Dan krijg je e-mails met mooie gebeden 
en verhalen. Dit jaar is er extra 
aandacht voor St. Jozef, de man van 
Maria. 
Bid mee voor vrede en meld je aan: 
Kerkinnood.nl/kinderen of via de link 
op de website van AiB. 
En natuurlijk mag je ook gewoon 
bidden zonder je aan te melden. Bidden 
mag en kan namelijk altijd. 
 
 

Hartverwarmend

 
Rie Minneboo - van der Schuit, 
100 jaar 
Overleden op 21 augustus 2021. 
Van Rie, van wie we houden, zal altijd 
iets achterblijven. Iets van haar lach. 

Iets van haar zorgzaamheid. Iets van 
haar positiviteit. Iets van haar leven. 
Alles van haar liefde voor ons en 
iedereen die ze lief had. 

 
 
 
 



Kijktafels, vertellen zonder woorden 

 
De herfst met de feesten van 
Allerheiligen/Allerzielen, Sint Maarten, 
de vele herfstschatten die je kind mee 
naar huis neemt in de vorm van 
kastanjes, eikels of herfstbladeren 
leent zich bij uitstek voor het maken 
van een kijktafel. Het is heel eenvoudig. 
Met een placemat en/of een schaal, 
enkele gedroogde herfstbladeren, een 
lichtje en een voorwerp of afbeelding 
(of herfst-prentenboek) maak je in een 

handomdraai een kijktafel die jouw 
verhaal vertelt. 
 
Je kunt een kijktafel maken met 
datgene wat er bij jullie in huis 
voorhanden is, geef er je eigen draai 
aan. Wil je meer lezen en verschillende 
ideeën over kijktafels. Kijk dan eens op 
www.geloventhuis.nl voor uitleg en 
inspiratie. Veel plezier! 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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