
 

 

 

                               

Beste mensen, 
 
Voor u ligt een nieuwe uitgave van het Antoniusnieuws. Dit Antoniusnieuws maakt deel uit van het lokale  
katern Best van de “Nieuwsbrief” van de parochie Sint-Odulphus van Brabant. Samen met de redactie van 
de Odulphuskerk houden we u op de hoogte van het wel en wee in van onze plaatselijke geloofsgemeen-
schappen. Ook via www.antoniusparochie.nl houden we u op de hoogte van alle nieuws. 
 
Vrijwilligersavond. 
Op woensdagavond 17 december was de jaarlijkse vrijwilligersavond van onze Antoniuskerk. De zaal van  
de “Prinsenhof” was goed gevuld met actieve en betrokken mensen. De cantors luisterden deze avond op 
met een lied, met een voor de gelegenheid aangepaste tekst. 
Deze avond was bedoeld om alle vrijwilligers te bedanken. Enkele van hen werden op een bijzondere 
manier in het zonnetje gezet en ontvingen het speldje “Pro Antonio”. 
Frans van Rosendaal nam afscheid van de 
contactgroep, maar blijft gelukkig wel actief 
in andere rollen. Ook voor zijn verdiensten 
in het verleden zijn we hem nog steeds 
dank verschuldigd. 
Jan van Tilborg nam ook afscheid van de 
contactgroep. De afgelopen periode heeft 
hij heel veel werk verzet om de financiële 
gegevens op orde te krijgen. 
Sophie van Tilborg werd bedankt vanwege 
haar geweldige inzet om de 
kerkledenadministratie op orde te krijgen. 
We zijn heel blij, dat ze dit blijft doen. 
Ria de Ruijter is al meer dan 25 jaar een 
belangrijke kracht in de Antoniusparochie. 
Acoliet, bemanning, de was, bezorgen Nieuwsbrief, bezorgen lezingen lectoren, etc. etc. Toen het nodig 
was nam ze zelfs enthousiast de voorbereiding van Eerste Communie en Vormsel weer voor haar rekening.  
Fridi Leermakers is een harde werker, niet alleen op het kerkhof en de omgeving van de kerk. Fridi is altijd 
bereid iets extra’s te doen als hem dat gevraagd wordt. Ook is hij een harde loper voor de actie AWBP+A.  
Corry Leermakers: al haar werkzaamheden en betekenis voor onze gemeenschap kort samengevat: onze 
betrokken hard werkende koster, lid van de bemanning, creatieve duizendpoot en luisterend oor voor 
velen!  

Jeanne van Hal en Theamarie Geilleit ontvingen van 
diaken Van Nunen een bloemetje voor het vele werk 
dat zij verzet hebben. De avond was ook bedoeld om 
elkaar te ontmoeten. Ook dat gebeurde zeker: er 
werd van plaats gewisseld en met ging volop 
geanimeerd met elkaar in gesprek.  
Bij het naar huis gaan ontving ieder nog een kleine 
attentie.  
Al met al een zeer geslaagde avond! 
  

http://www.antoniusparochie.nl/


Wist u dat: 
 onze parochie in 2015 haar 75-jarig bestaan viert en het dan 65 jaar geleden is dat onze kerk 

ingewijd werd? Het zal niet alleen een feest zijn voor ons, maar voor heel de parochie Sint-Odulphus 
van Brabant. We vieren dit op 28 juni 2015.  

 de voorbereidingen daarvoor al in volle gang zijn: het archief wordt doorgespit, diverse contacten 
worden gelegd, een begroting van de kosten gemaakt etc. etc. 

 er ook een boekwerk op de agenda staat. U hoort nog van ons wat erin komt te staan en wanneer 
het gepresenteerd wordt. 

 we de eerste zondag in 2015 ook enkele mensen met een bloemetje verrast hebben als dank voor 
hun inzet gedurende vele jaren. Jeanne Dogge en Greetje Theunissen zijn al 25 actief in en voor 
onze gemeenschap en een dank-je-wel is zeer op zijn plaats. 

 Frits van der Heijden, vicevoorzitter van onze Contactgroep, toen niet alleen trouwe medewerksters 
in het zonnetje zette, maar ook uitleg gaf over de nieuwe structuur in de parochie Sint-Odulphus 
van Brabant en hoe de contactgroep zich verhoudt tot het Parochiebestuur. 

 Jan de Ruijter en Jan Kroot de nieuwe leden zijn van onze contactgroep. 

 aalmoezenier Jan van Lieverloo, lid van het pastorale team van Sint-Odulphus van Brabant, sinds  
1 maart ook een rol heeft in onze geloofsgemeenschap.  

 op 1 maart jl. de “schelpjesviering” voor de dopelingen van de 
afgelopen periode geweest is. 

 de voorbereiding voor de Eerste H. Communie in volle gang is.  
76 Communicanten uit heel Best doen op zondag 19 april hun 
Eerste Communie in de Odulphuskerk.  

 de voorbereidende vieringen, ook die op Witte Donderdag, zijn in 
de Antoniuskerk. 

 de kinderen die niet op de Antonius- of Bernardusschool zitten, 
door de gezamenlijke werkgroep worden voorbereid. Die 
voorbereidingsavonden zijn in ons parochiecentrum. 

 in onze kerk tijdens de 40-dagentijd en in de Paastijd prachtige 
symbolische schikkingen te bewonderen zijn. Niet door grootte blinken ze uit, maar wel door de 
perfecte aansluiting op de lezingen.  

 onze siergroep en allen die daar aan meegewerkt hebben een groot compliment verdienen! 

 we op de maandagen in de 40-dagentijd “Gebedswaken voor 
barmhartigheid” houden in onze kerk. Deze inspirerende vieringen 
werden met zorg samengesteld  door Corry Leermakers en Maria 
Verkuijlen.  

 we heel positieve reacties gekregen hebben van hen die deelnamen aan 
deze waken: waardevol, stemt tot nadenken, mooie momenten van rust 
en samen bidden. 

 we ook weer bezig zijn met het organiseren van de jaarlijkse bedevaart 
in mei, vanuit Best naar de H. Eik in Oirschot. Meer informatie daarover 
kunt u t.z.t. lezen in Groeiend Best.  
 

We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God  

en in ons hart. We namen in onze parochie de afgelopen twee maanden afscheid van: 
13 januari 2015  Annie Brands – Oppers   79 jaar 
12 februari 2015 Cor Vervloed      87 jaar 
16 februari 2015 Maria Kraus – van Deursen  66 jaar 
25 februari 2015 Henk van der Linden   76 jaar 

 

In onze parochiekerk is gedoopt:  
Luuk van Welie  op 1 februari 2015   


