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 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.odulphusvanbrabant.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:   

 parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl  

Allerzielenviering 

Op woensdagavond 2 november jl. werd in onze Antoniuskerk een speciale Allerzielenviering gehouden. In deze viering wer-

den 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: alle-

maal 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 uitvaartkoor, 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 hebben voorbereid, ons uitvaartkoor en zeker ook aan de mensen die er 

steeds maar weer voor zorgen, dat ons kerkhof er zo mooi verzorgd uitziet!  

H. Vormsel 

Op zaterdagavond 11 november was onze kerk tot de laatste plaats toe bezet., tijdens de viering 

waarin 40 vormelingen uit heel Best het sacrament van het H. Vormsel kregen toegediend door Vica-

ris-generaal R. van den Hout. Een ‘voorstelviering’ 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, beelden en gezan-

gen. 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. Complimenten aan de vormelingen en de werkgroep en alle ouders die tijdens de voorbereiding mee-

gewerkt hebben. Een woord van dank ook aan de koster, siergroep en degene die voor elke viering een mooie PowerPoint-

presentatie maakte; ook tijdens de Vormselviering mochten de aanwezigen van zijn kundigheid genieten. We kunnen terug-

kijken op een mooie voorbereiding en een geslaagde viering!  

 Kerst 

 Door: Piere Brunenberg 
 

 Het was ooit in een land, dat ligt heel ver,   De herders die waakten toen ‘s-nachts op het veld 

 daar zagen drie wijzen een heldere ster.    en ieder van hen had zijn schaapjes geteld. 

 Zij namen hun kamelen en volgden hem   Zij hoorden de engelen, wel honderd in getal 

 en kwamen toen uit, daar in Bethlehem.   en knielden daar neer bij Jezus in de stal. 

 

 Zij vonden een Kindje, dat lag in wat hooi   Maria en Jozef, die hielden de wacht 

 en honderden engeltjes zongen zo mooi.   bij Jezus, hun Kindje in die koude kerstnacht. 

 Zij gaven de Heer wierrook, mirre en ook goud  Wij knielen ook neder en bidden tezamen 

 en stookten een vuurtje, want het was er erg koud.  het ’Gloria in excelcis Deo’. Amen.   
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Pastoraatsgroep en Contactgroep H.Antoniuskerk  

en de redactie van het Antoniusnieuws 

wensen u een Zalig Kerstfeest  

en een heel voorspoedig 2017! 

In onze kerk zijn gedoopt: 

Esmee Termeer  op 18 september 2016 

Sem Gerrits     op 18 september 2016 

Lena Gajos    op 9 oktober 2016 

Glenn Struijk  op 5 november 2016 

 Wist u dat: 

 We in onze kerk een nieuwe beamer hebben en dit leidt tot verbetering van de kwaliteit van de presentaties  

 De tuin en het kerkhof helemaal winterklaar zijn, dankzij veel harde werkers 

 De ziekenbezoekgroep voor kerstmis weer attenties bezorgt bij veel zieken in de geloofsgemeenschap van onze parochie 

Sint-Odulphus van Brabant 

 Er op 10 december een mooi kerstbenefietconcert, zang, spel en beeld, van M25 in onze kerk was.  

 Alle deelnemers leverden niet alleen kwaliteit,  

 maar lieten ons ook horen en zien dat niet alleen het kerstverhaal, maar ook onze parochie leeft! 

 Het concert een mooi bedrag opleverde voor het goede doel: het project Ampare in Brazilië  

 Een deskundige grafisch vormgever niet alleen voor mooie PowerPointpresentaties zorgt, maar ook de nieuwe flyers van 

de ziekenbezoekgroep en de Sterretjesviering zijn van zijn hand 

 De Sterretjesviering, nog meer dan voorgaande jaren, een viering met en voor kinderen gaat worden 

 Bedanken nooit genoeg kan, en dit zeker tegen het einde van dit jaar nog eens nadrukkelijk mag: 

 Heel veel dank aan u allen voor uw steun, uw financiële bijdrage, uw vrijwilligerswerk,  

 voor zomaar een kaartje of een bemoedigend woord, voor uw hartelijkheid en betrokkenheid! 

Lidwinakoor 

Het Lidwinakoor is geen onbekende voor trouwe kerkgangers in onze H. Antoniuskerk. Waren ze in het verre verleden met 

grote regelmaat actief, in het meer recente verleden was dit aanmerkelijk minder. Voor de zomervakantie werd duidelijk dat 

het bestuur van AIB, omdat men door een daling van de inkomsten en als gevolg daarvan een oplopen van het tekort ziet, 

besloot om na 1 januari a.s. niet meer bij te dragen aan de kosten van het koor. Dit perspectief dwong het koorbestuur zich 

ernstig te beraden op de toekomst.  

Het Parochiebestuur (PB) van de parochie Sint-Odulphus van Brabant (Theamarie Geilleit) en de pastoraatsgroep van onze 

Antoniuskerk (Jeanne van Hal) werden benaderd voor verkennende gesprekken. Natuurlijk werden de leden van het koor 

geraadpleegd door het koorbestuur. U zult begrijpen dat ook in het PB meerdere keren gesproken is over dit onderwerp. 

We mogen ons gelukkig prijzen met een genereus PB dat, van mening zijnde dat een kerkkoor in onze geloofsgemeenschap 

gemist werd, het Lidwinakoor als kerkkoor wil verwelkomen en de kosten daarvoor op zijn rekening wil nemen. De leden 

van het Lidwinakoor hebben inmiddels in meerderheid besloten terug te keren naar de H. Antonius-

kerk. Ook met de dirigent en de organist is gesproken en beiden zijn tot een akkoord gekomen met 

het PB. De verkennende gesprekken zijn afgerond en de afspraken voor de toekomst gemaakt. Het 

Lidwinakoor weer kerkkoor in de H. Antoniuskerk luidt voor zowel het koor als voor onze geloofs-

gemeenschap een nieuwe start in!  

Natuurlijk blijven ook de andere koren en organisten, die de afgelopen jaren de vieringen muzikaal 

ondersteunden, van harte welkom!  

 We gedenken hen die overleden zijn,  

 maar voortleven bij God en in ons hart.  

 We namen in onze geloofsgemeenschap afscheid van: 

 8 oktober 2016 Jan Brands   82 jaar  

 4 november 2016 Jos Vermeer   80 jaar 


