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Beste leden,
Voor u een nieuwsbrief met info vanuit het bestuur met informatie over het welzijn van Antoine en
allerlei andere wetenswaardigheden.
Voor iedereen die nog op vakantie gaat, fijne vakantie!
Veel leesplezier.
Brief van Antoine voor de gemeenschap
Beste mensen,
Een update over hoe het er nu voorstaat en een korte historiebeschrijving.
Ik was opgenomen in het Etz (Tilburg) voor een hersenoperatie. Eén dag na mijn ontslag bij het Etz
ben ik opgenomen in het Jbz (Den Bosch) vanwege een operatie gerelateerde, stevige infectie. Ook
daar heb ik een week gelegen en ben ik op zeker moment ontslagen nadat men had kunnen
constateren welke bacterie bestreden moest worden, dus welk antibioticum het beste effect zou
sorteren. Na toediening per infuus ben ik overgestapt op het medicijn in de vorm van een pil
waardoor ik het genezingsproces thuis kon voortzetten.
Deze kuur duurde tot dinsdag 12 juli. Dat bleek feitelijk mijn uiteindelijke ontslagdatum, zo werd mij
verteld door de verpleegkundig specialist tijdens controle van de wond en het verwijderen van de
krammen.
Vanaf afgelopen dinsdag ben ik dus begonnen met mijn revalidatieproces. Komende week heb ik
controle bij mijn nefroloog om te kijken hoe mijn nier zich gehouden heeft en eind augustus staat
een afspraak met de hersenchirurg Etz om te zien hoe ik/mijn hoofd erbij sta.
Deze afspraak geeft dan uitsluitsel over het al of niet klaar zijn voor het reïntegratieproces met
betrekking tot mijn werkzaamheden voor AiB.
Nu wordt ontslag uit het ziekenhuis nogal eens gelijkgeschakeld met “beter zijn”. Ervaring leert: juist
dan begint het pas. Ik zit nu in de revalidatiefase en merk wat een fysieke aanslag de operatie en de
twee opnames op mij hebben gehad. Ik moet van ver komen zoals dat heet.
Pluspunten zijn, de operatie is goed gelukt, de uitslag was positief dus de tumor was niet
kwaadaardig, maar wel zijn er nog vraagtekens bij wat het exact is, dat compacte “pingpongballetje”
dat verwijderd is, en hoe het daar gekomen is. Dus onderzoek blijft belangrijk en wellicht komt daar
dan ook helderheid over. Aldus in een notendop mijn wederwaardigheden tot nu toe.
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Graag willen Gerry en ik onze dank uitspreken voor alle lieve berichten die we ontvangen hebben.
Vanuit Taizé via Best tot het Etz in Tilburg zelf. Dat geeft steun. Weet dat ik er alles aan doe om
weer van de partij te kunnen zijn.
Met hartelijke groet,
Antoine en Gerry Geeris
Pastorale begeleiding tijdens afwezigheid Antoine
Tijdens de afwezigheid van Antoine kunnen we voor pastorale begeleiding een beroep op Tony de
Meulder. Mocht u behoefte hebben aan deze begeleiding dan kunt u dit aangeven bij de
ziekenbezoekgroep of via ons mobiele nummer 06-20810736 of stuur een mail naar:
antoniusinbeweging@gmail.com.
2023 Jubileum Antonius in Beweging en organisatie Ontmoetingsdag Kleine
Geloofsgemeenschappen
2023 is nog ver weg maar toch kijken wij al uit naar het 10-jarig jubileum van AiB en het organiseren
van de Ontmoetingsdag Kleine Geloofsgemeenschappen.
Natuurlijk zoeken wij vrijwilligers die ons met beide activiteiten kunnen ondersteunen. Heeft u
interesse om hierin een bijdrage te leveren meld u aan via de mail antoniusinbeweging@gmail.com.
Geef in deze mail aan voor welke gelegenheid (jubileumviering of ontmoetingsdag) wij u mogen
benaderen.
Rooster koffiemiddagen en lunches ziekenbezoekgroep
De koffiemidagen en de lunches die georganiseerd worden door de ziekenbezoekgroep zijn bekend
voor het 2de hafl jaar.
De koffiemiddagen zijn in het Kompas en de lunches in de ontmoetingsruimte van de PKN.
Noteer deze data vast in uw agenda en wees welkom!
•
•
•
•
•
•

Donderdag 4 augustus koffiemiddag
Woensdag 7 september lunch
Donderdag 6 oktober koffiemiddag
Woensdag 2 november lunch
Donderdag 1 december koffiemiddag
Woensdag 14 december kerstlunch

Vriendelijke groeten,
Bestuur en Pastoraat Antonius in Beweging.
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