
 

 

 

 

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 

 

Allerzielenviering 
Op maandagavond 2 november jl. werd in onze Antoniuskerk een speciale Allerzielenviering gehouden. In deze viering 
werden onze dierbare overledenen met dankbaarheid en respect herdacht, speciaal hen die het afgelopen jaar overleden 
zijn in onze kerkgemeenschap.  
Voor in de kerk waren voor hen 
kleine bloemstukjes gemaakt: allemaal 
heel divers zoals ook alle levens 
verschillend zijn verlopen. Bij deze 
bloemetjes waren  gedachtenis-
kruisjes van de overleden geplaatst.  
In de viering, waarin de gezangen  
verzorgd werden door ons uitvaart- 
koor, werd ook over het leven van 
elke overledene en de betekenis 
daarvan iets verteld.  
Bij hun gedachteniskruisje werd een 
kaarsje aangestoken. Aan het einde 
van de viering werd in een 
indrukwekkende stille tocht licht 
vanuit de kerk naar de begraafplaats 
gebracht.  
Een woord van dank past aan hen die 
deze viering(en) hebben voorbereid, maar zeker ook aan de mensen die er steeds maar weer voor zorgen, dat ons kerkhof 
er zo goed verzorgd uitziet! Ook het gregoriaans koor/uitvaarkoor: nooit doen we vergeefs een beroep op jullie. 
 

De begraafplaats 
De begraafplaats van de H. Antoniuskerk, ingesloten tussen muren, waarvan de ingang zich naast de kerk bevindt, ziet er 
in het zonlicht prachtig uit. Te midden van alle drukte rond de kerk en het kerkhof is het een oord van rust, dat uitnodigt 
tot een bezoek. De grafmonumenten vertellen ieder hun eigen verhaal tussen de bomen en struiken. 
Het onderhoud van de begraafplaats gebeurt voor een groot gedeelte door vrijwilligers die dat met grote zorg en 
toewijding doen en vier ochtenden in de week op het kerkhof bezig zijn met allerlei werkzaamheden. 
Om 10.00 uur is het voor hen “Koffietijd”. Ze leggen hun werk neer, bergen het gereedschap op en lopen richting 
parochiecentrum, waar de koffie klaar staat. Na een half uurtje koffiepauze worden de werkzaamheden weer hervat. Dit 
betreft de groenvoorziening, het maaien van het gras, het snoeien van de aanwezige bomen en struiken en het wegruimen 
van het snoeiafval. Ook de paden en de aanwezige gebouwen worden door de vrijwilligers onderhouden. Het kerkhof ligt 
er dan ook keurig bij! 
Het is niet alleen het onderhoud, maar er komen ook regelmatig nieuwe graven bij. Een graf maken kost de nodige uren. 
De vrijwilligers doen dat altijd, in weer en wind, zomer en winter, één of twee dagen voordat de begrafenis plaatsvindt.  
Het graf moet er netjes verzorgd en perfect bij liggen! Speciale benodigdheden zijn o.a. aluminium grafbekisting, 
loopplanken en materiaalkarren. De vrijwilligers zorgen ook voor de administratieve afhandeling, het contact met de 
steenhouwerijen over te plaatsen gedenktekens, onderhoud van het gereedschap dat nodig is voor het alle 
werkzaamheden op de begraafplaats en ook het graf delven en dichten.  
Op het kerkhof hebben ze regelmatig contact met bezoekers. Sommige mensen zien ze zelfs dagelijks.  
Wij zijn deze vrijwilligers veel dank verschuldigd voor hun inzet en toewijding bij hun mooie, maar soms ook moeilijke 
en zware werk!. Dankzij  hen is ons kerkhof een prachtige gedenkplaats voor onze dierbare overledenen!  
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H. Vormsel 
Op zaterdagavond 14 november was onze kerk tot de laatste plaats toe bezet; een aantal mensen moest zelfs staan.  
Om 18.30u was de viering waarin 48 vormelingen uit heel Best het sacrament van het H. Vormsel kregen toegediend 
door deken Spijkers. De zang werd verzorgd door het jongerenkoor “Fresh”. 
Een viering waarin de aanstaande vormelingen zich voorstelden in de Sint-Odulphuskerk en drie voorbereidende 
vieringen in de H, Antoniuskerk, met aansluitend gespreksavonden, waren de opmaat voor een mooie, plechtige  
Vormselviering. Een dienst met mooie gebeden, lezingen, rituelen en gezangen. Het meest speciale moment was 
natuurlijk het ogenblik waarop de 
vormelingen, geruggesteund door 
hun ouders, het H. Vormsel kregen 
toegediend.  
Hun ouders en aanwezige opa’s en 
oma’s waren zichtbaar blij en trots. 
Deken Spijkers verwoordde het na 
afloop zo: ‘Ik voelde de betrokken- 
heid en dat er echt contact was met 
de jongeren en mensen om hen 
heen. De kinderen die iets moesten 
lezen of doen tijdens de viering, 
waren goed voorbereid, maar 
gelukkig ook heel ontspannen. Het 
was fijn om hier het H. Vormsel te 
mogen toedienen.’  
Een mooier compliment kunnen de 
vormelingen en zeker ook de 
werkgroep en alle ouders die tijdens 
de voorbereiding meegewerkt 
hebben, eigenlijk niet krijgen. We kunnen dan ook terugkijken op een mooie voorbereiding en een geslaagde viering!  
Samen optrekken als één werkgroep met de mensen van de Odulphuskerk, doen we ook in de voorbereiding op de 
Eerste H. Communie, die op 10 april 2016 in de Sint-Odulphuskerk zal worden gehouden. 
 

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

afscheid van: 

12 september 2015 Riek Bijnen-van de Waterbeemd               98 jaar  

13 september 2015 Ciska van den Wildenberg-Copier  91 jaar 

12 november 2015 Trees van Genuchten-Steens  85 jaar 

 

In onze kerk zijn gedoopt: 

Joshua Coenen  op 13 september 2015 

Nienke Claesen    op 13 september 2015 

Demi van Kempen op 13 september 2015 

 

Dankjewel. 
Martien van Dijck, die jarenlang met grote precisie, nauwkeurigheid en vaste hand, de teksten maakte op onze 
gedachteniskruisjes is per 1 november gestopt met dit werk. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor alles was hij 
vele jaren voor onze kerkgemeenschap heeft gedaan!  
Er zijn meer mensen gestopt met hun werkzaamheden, soms ook om gezondheidsredenen. Dat is natuurlijk altijd heel 
jammer, maar gelukkig krijgen we alle vrijkomende plaatsen steeds opgevuld. Namen noemen van mensen, houdt het 
risico in, dat je iemand vergeet. Dat doen we niet met opzet en het wil ook absoluut niet zeggen dat we u minder dank 
verschuldigd zijn. Natuurlijk zijn we u ook heel dankbaar als u uw werk blijft voortzetten!. Daarom:  
Aan iedereen, die op welke manier zijn of haar steentje bijdraagt,  
door aanwezig te zijn tijdens de vieringen,  
door vrijwilligerswerk te verrichten,  
door uw financiële bijdrage,  
door uw betrokkenheid:  

Heel hartelijk dank!   
Tevens wensen wij u goede kerstdagen  
en een heel voorspoedig 2016! 

 


