Antonius in Beweging
Stichting Geloofsgemeenschap Heilige Antonius

Salderes 154, 5682 EW Best
Tel.nr.: 06-20810736; e-mail: antoniusinbeweging@gmail.com
Beste leden,
In deze nieuwsbrief willen we u informeren over:
1. Gewijzigde vieringen rond Kerstmis als gevolg van de huidige coronamaatregelen. Deze
informatie is in afwijking van het Gemeenschapsblad.
2. Het verschuiven van de gemeenschapsavond naar begin 2022 en kandidaatstelling voor het
bestuur van AiB,
3. Een bericht van Tonny van Pruijssen over haar rol als secretaris van AiB,

1. Gewijzigde vieringen rond Kerstmis als gevolg van de huidige coronamaatregelen.
In ons gemeenschapsblad wat u kort geleden hebt ontvangen staan de vieringen rondom Kerstmis.
Door de coronamaatregelen van 26 november moeten we de vieringen op kerstavond en
oudejaarsavond laten vervallen. We kunnen namelijk na 17:00 uur geen vieringen of bijeenkomsten
organiseren. Hieronder staan de wijzigingen in onze vieringen.
-

-

De vieringen op kerstavond, 24 december vervallen.
Op 25 december zijn er twee vieringen. Eén om 9:30 uur en één om 11:30 uur. Er zijn dan
geen koren, maar de koren zingen vanuit eerder opgenomen video’s.
o De viering om 9:30 uur wordt muzikaal verzorgd door Cantiamo
o De viering om 11:30 uur wordt muzikaal verzorgd door het koor ‘Goed Gemutst’.
De viering op oudejaarsdag vervalt.

Voor de vieringen op 25 december moet u zich aanmelden. Dat kunt u doen per e-mail op
antoniusinbeweging@gmail.com. Wilt u in uw mail uw telefoonnummer vermelden, met hoeveel
personen u komt en of deze personen tot één huishouden behoren. Op 21 december kunt u zich ook
telefonisch aanmelden op telefoonnummer 06-20810736.
U kunt bij uw aanmelding uw voorkeur voor een viering opgeven maar we kunnen niet garanderen
dat we uw voorkeur kunnen honoreren.
Als we uw voorkeur kunnen honoreren hoort u daarna niets van ons. Geen bericht is goed bericht.
Kunnen we uw aanvraag voor uw voorkeurstijd niet honoreren of is er in het geheel geen plaats voor
u beschikbaar in één van de vieringen, dan krijgt u van ons uiterlijk donderdag 23 december voor
12:00 uur bericht.
Voor het overige blijven de bestaande coronamaatregelen ongewijzigd:
-

Behalve voor de viering met Kerstmis hoeft U zich niet aan te melden, maar bij binnenkomst
zullen we de vragen van de gezondheidscheck stellen en u registreren voor het bron en
contactonderzoek. De registraties worden na de wettelijke bewaartermijn vernietigd.
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-

-

De stoelen in de Kadans zijn in lange rijen opgesteld. We vragen u om na binnenkomst zelf
een plaats te zoeken, te beginnen met de voorste rij. Daardoor wordt er minder door elkaar
gelopen.
Verder vragen we u om twee stoelen afstand te houden tot mensen die niet tot uw
huishouden behoren.
En heeft u klachten, kom dan niet.

Verdere Corona richtlijnen:
-

Mondkapje is in het hele gebouw ”Kadans” verplicht.
Als u op uw plaats zit, mag u het mondkapje af doen.
Blijf dan zitten en ga niet meer lopen om iemand te spreken.
Na afloop van de Viering moet u het mondkapje weer op doen en pas na aangeven van
degene die Corona dienst heeft, mag u uw plaats verlaten en naar buiten gaan.
Houdt altijd 1,5 meter afstand, ook met mondkapje.
Ook al hebt u inmiddels twee of zelfs drie vaccinatie’s gehad, dan gelden deze regels nog
steeds.

Alle activiteiten in het Kompas zijn tot nader order afgelast. Het Kompas blijft op de donderdag- en
vrijdagochtend wel geopend.
Als de maatregelen weer wijzigen zullen we u daarover informeren.

2. De gemeenschapsavond van 13 december verschuift naar begin 2022 en kandidaatstelling voor
het bestuur van AiB,
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen kan de gemeenschapsavond op 13 december 2021 helaas
niet doorgaan. De gemeenschapsavond wordt verschoven naar begin 2022. Een datum kunnen we u
nu nog niet geven maar die zullen we u tijdig laten weten.
Omdat de gemeenschapsavond wordt verschoven verschuift ook de bestuursverkiezing naar begin
2022. Bij de bestuursverkiezing zijn een aantal vacatures waarover we u in oktober in een
nieuwsbrief hebben geïnformeerd. Inmiddels is er een nieuwe vacature gekomen. Tonny van
Pruijssen heeft helaas om gezondheidsredenen haar kandidatuur moeten intrekken. Verderop in
deze nieuwsbrief geeft ze zelf een toelichting op haar besluit.
Vanwege het uitstel van de bestuursverkiezing en de ontstane vacature door het terugtreden van
Tonny van Pruissen kunt u zich tot 31 januari kandidaat stellen voor een functie in het bestuur. Dat
kan bij de Stichtingsraad / Participantenraad van AiB of bij de secretaris van het bestuur.
•
•

Bij Marty van der Staak van de Stichtingsraad /Participantenraad.
Mailadres: martyvanderstaak@kpnmail.nl of
bij de secretaris van Antonius in Beweging.
Mailadres: a.i.b.secretaris@gmail.com
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3. Bericht van Tonny van Pruijssen over haar rol als secretaris van AiB
Beste leden,
Enkele weken gelden kreeg u de uitnodiging voor de gemeenschaapsavond, met op de agenda de
bestuursverkiezing. Daarin werd ik voorgedragen als lid van het Bestuur.
Ik heb anderhalf jaar met veel enthousiasme het secretariaat ad interim overgenomen en hoopte dit
nog een aantal jaren voort te zetten. Helaas hebben afgelopen weken kleine medische problemen dit
toekomstplan verstoord. Soms moet een mens verstandig zijn en adviezen van de arts opvolgen, maar
dat doet wel pijn. Helaas moet ik me terug trekken als adspirant bestuurslid.
Ik wil het bestuur bedanken voor het vertrouwen wat zij in mij hadden door mij voor te dragen. Ik
vond de laatste anderhalf jaar enorm uitdagend en deed het met veel plezier. Ik zal me zeker voor
Antonius in Beweging blijven inzetten, want het is en blijft voor mij, mijn veilige thuishaven.
Tonny van Pruijssen

Rest ons u een zalig kerstfeest toe te wensen. Wees voorzichtig en blijf gezond.

Vriendelijke groeten,
Bestuur en Pastoraat Antonius in Beweging.
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