
 

 

 

 

Beste mensen, 

Voor u ligt een nieuwe uitgave van het Antoniusnieuws. Samen met het Odulphusnieuws vindt u in dit katern informatie 

over onze plaatselijke R.K.-geloofsgemeenschappen in Best. Ook via www.antoniusparochie.nl houden we u op de 

hoogte. Mocht u nog informatie missen of zelf een bijdrage willen leveren aan dit katern, dan kunt u mailen naar: 

info@antoniusparochie.nl 

 

Op pelgrimage naar de Heilige Eik 

Het zonnetje schijnt door de oude eikenbomen op de voorgevel van de Mariakapel. Intussen meandert het riviertje de 

Beerze rustig door en fluiten de vogels hun voorjaarsdeuntje. Een oase van rust en een prachtige natuur vormt het 

decor van de pelgrimage vanuit onze parochie naar Oirschot.  

Al eerder op de dag verzamelden een aantal deelnemers 

en begeleiders zich voor onze Antoniuskerk. Nadat 

iedereen in de bus een plekje gezocht had, zette deze 

koers naar de Odulphuskerk. Ook daar sloten zich nog 

deelnemers aan. Voor een groot deel van de deelnemers 

waren we veel te snel in Oirschot. Er viel zoveel aan 

elkaar te vertellen, met elkaar uit te wisselen en grollen 

en grappen werden gedeeld. 

Bij de kapel aangekomen kon iedereen in de kapel 

plaatsnemen. In zijn welkomstwoord kwam 

aalmoezenier Jan van Lieverloo nog even terug op de 

woorden van enkele deelnemers die de kapel gniffelend 

"de huwelijksmarkt" noemden. "Gezien de gemiddelde 

leeftijd lijkt me deze doelstelling nauwelijks relevant" zo stelde hij. Vervolgens verwees hij naar de historie van het 

ontstaan van de kapel. De traditie vertelt dat het Mariabeeldje tegen de stroom op dreef in het riviertje de Beerze toen 

het gevonden werd. Een mooie metafoor voor vele andere vrouwen die de ervaring zullen herkennen dat je wel eens 

tegen de stroom moet ingaan als je staat voor je idealen. De viering maakte stil en gaf ruimte voor reflectie en gebed. 

Maria als moeder van Jezus geeft ruimte om stil te staan bij de kracht van moederschap, de kracht van het vrouwelijke. 

Maar een bezoek aan de kapel van de Heilige Eik is nog meer dan stilte en gebed; het is ook een ontmoetingsplek waar 

mensen gemakkelijk hun verhalen delen. We ontdekten hoe louterend een pelgrimage kan zijn. De kapel en de 

omgeving scheppen bijzondere omstandigheden om met elkaar in gesprek te raken, te lachen en te huilen, te reflecteren 

en te bidden voor wie kan en wil. Het geeft 

saamhorigheid met elkaar. Dat werd nog eens 

versterkt door de koffie die gastvrij geschonken 

werd in het koetshuis van de Sint-Petruspastorie. 

Pastoor Leendert Spijkers zwaaide ons uit en zo 

kwamen we een tikkeltje vermoeid maar voldaan 

weer in Best aan. 

Rondom de kapel gebeuren nog steeds kleine 

wondertjes. Zeker weten dat een bedevaart vanuit 

Best naar de H. Eik, die wederom georganiseerd 

werd door de pastoraatsgroep van de 

Antoniuskerk, voor herhaling vatbaar is! 

 

http://www.antoniusparochie.nl/
mailto:info@antoniusparochie.nl


Onderhoudswerkzaamheden aan onze H. Antoniuskerk 

Op basis van de door Monumentenwacht Brabant gemaakte inspectierapporten van de gebouwen worden 

onderhoudswerkzaamheden ingepland. Aan de Antoniuskerk en bijgebouwen werd veel achterstallig onderhoud 

geconstateerd. In de kelder van de kerk bleek een overschot aan grondwater te zijn door verstopping van de afvoer. 

Ook de verwarming was nodig aan onderhoud toe en door loszittend lood aan de buitenkant van de kerk was er een 

lekkage ontstaan. 

Op advies van de Monumentenwacht zijn 5 hoge coniferen, die te dicht tegen de kerk stonden en funest waren voor 

het gebouw, verwijderd. Ook is toen meteen de goot schoongemaakt omdat er veel vuil in lag. 

De volgende werkzaamheden worden op korte termijn gerealiseerd: 

 De stenen trappen bij de ingang van de kerk, kapel en parochiecentrum worden opnieuw gevoegd. 

 De deuren, kozijnen en boeiboorden van de opbergruimte op het kerkhof worden vernieuwd. 

 De toegangsdeuren van de kerk worden opnieuw geschilderd, omdat ze beschadigd zijn. 

Er is dus werk aan de winkel, om er voor te zorgen dat de kerk en de bijgebouwen weer in goede staat zijn. 

 

 Wist u dat: 

 we op 28 juni feest vieren ? 

 iedereen van harte welkom is, dit feest met ons te 

vieren? 

 er een tentoonstelling is over de geschiedenis van de 

Antoniuskerk en over de Avondmaal- en 

Lidwinakerk? 

 deze tentoonstelling te bezichtigen is op 28 juni, na 

de feestelijke eucharistieviering tot 16.00 uur en 

daarna de gehele volgende week van maandag t/m 

vrijdag, elke ochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur? 

 er een boekje te koop is over de glas-in-loodramen 

van onze kerk.? 

 er in Groeiend Best al enkele artikelen te lezen waren over de geschiedenis van onze kerk? 

 de filmavond op donderdag 4 juni, over het leven van de H. Antonius van Padua, een groot succes was en voor 

herhaling vatbaar? 

 het ‘Ontmoetingstriduüm’, dat ook mede door de ziekenbezoekgroep van de Antonius wordt georganiseerd, 

gehouden wordt op 1, 2 en 3 september in de Prinsenhof? 

 de viering waarin het H. Vormsel wordt toegediend dit jaar op 14 november gehouden wordt in de Antonius kerk? 

 de kinderen in groep 8 hiervoor een uitnodiging krijgen? 

 de Eerste Communieviering ook in 2016  in de Sint-Odulphuskerk wordt gehouden? 

 de datum 10 april is en we u tijdig zullen informeren over de inschrijving en de voorbereiding? 

 

 

We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.  

We namen in onze parochie afscheid van: 

16 maart 2015   Mien Brans – van Grootel  96 jaar 

18 maart 2015  Ger Meeuwsen-Theunissen  88 jaar 

13 april 2015  Tommie van der Burg   31 jaar 

18 mei 2015  Jan Smulders    70 jaar 

18 mei 2015  Piet Boerenkamp   75 jaar 

 

In onze parochiekerk zijn gedoopt: 

Sven Kolen   op 15 maart 2015 

Evy van Kronenburg    op 19 april 2015 

Jayvi Stanps      op 17 mei 2015 

 


