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:
info@antoniusparochie.nl

Licht en geluid
Onze H. Antoniuskerk is het middelpunt van het Wilhelminadorp. Het markante gebouw straalt rust en eenvoud uit,
wat ook terug te zien is binnen in de kerk. Door de ligging en de aanwezige glas-in-lood ramen heeft de zon alle kans
om met haar zonnestralen een hele mooie en warme sfeer en lichtgloed in de kerk te creëren. Tijdens de grote
renovatie, inmiddels meer dan vijftien jaar geleden, werd door het aanbrengen van de huidige kleuren en gedeeltelijk
nieuwe verlichting, de lichte, ingetogen sfeer extra benadrukt. Omdat de verlichting echt op het eind van zijn levensduur is gekomen, zijn we gaan nadenken over goede vervangende verlichtingsbronnen. Daarbij hebben we gekeken
naar het behouden van sfeer en het energiegebruik, want het behoeft geen betoog dat de oude verlichting het predicaat
‘energiezuinig’ nooit heeft gehad. Om die reden hebben we al langere tijd de plafondlampen in het middenschip van de
kerk nauwelijks laten branden; iets wat we met de nieuwe ledverlichting natuurlijk wel willen gaan doen. Per lamp
wordt dan minder dan één tiende aan energie gebruikt t.o.v. de huidige lampen. Ook de verlichting aan de zijbeuken
van onze kerk wordt vervangen door led varianten. Het duurt nog enkele weken voordat alles is vervangen. Als in de
tussentijd een lamp het begeeft, gaan we die niet gaan vervangen door een nieuwe (oude)lamp.
Ook onze geluidsinstallatie vertoont steeds meer ouderdomstrekjes, die het voor meerdere mensen steeds moeilijker
maken het gesprokene duidelijk te verstaan. Dit kan en mag niet zo blijven en daarom zijn we aan de slag gegaan om
een goede vervangende geluidsinstallatie in de kerk te krijgen. Er zijn al verschillende installaties getest om uiteindelijk
de meest optimale geluidssituatie in onze kerk te krijgen. Omdat het over aanzienlijke investeringen gaat, kijken we
hier uiterst kritisch naar alvorens een keuze te maken.
Waarschijnlijk zal het niet lukken dat alles met Pasen klaar is, maar voor de toekomst hebben we een kerk met mooie
verlichting en goed verstaanbaar geluid.

AWBP + A (oud-papier actie in Best)
De H. Antoniuskerk is samen met enkele andere kerken uit de
gemeente Best verenigd in de AWBP+A (Actie Werkgroep
Bouw Pastorie & Antonius/Avondmaalparochie) om 1 keer per
maand (veelal op de 3e donderdag en vrijdag van de maand) het
oud papier op te halen in de gemeente Best. Hiervoor is een
jaarschema gemaakt waarin elke maand 15 ploegen (verdeeld
over 2 dagen) namens deze kerken, met 15 chauffeurs en hun
kraakwagens van de firma Box B.V., het papier ophalen.
Ongeveer 40 vrijwilligers gaan achter op deze wagens mee om
het papier, dat door de bewoners is klaargezet, in de wagens te gooien. De straten van de gemeente Best zijn door de
actieleiders van het AWBP&A ingedeeld in vaste routes, waarbij de ophalers en chauffeurs, met hun veiligheidsvestjes
aan, zoveel mogelijk elke maand de hun bekende route krijgen. Er zijn nu al meer dan 500 acties geweest. Sommige
ophalers zeggen dan ook: ‘Ik kan deze route wel dromen, want ik heb deze al tientallen keren gelopen’.
Stapels oud papier worden door de Bestenaren klaargezet om te verdwijnen in een kraakwagen. Hoewel alleen papier en
karton mee mag, vinden de lopers toch elke maand plastic, hout, kunststof en andere materialen tussen het papier, maar
dat wordt achtergelaten.

Oud papier ophalen is flink aanpoten en de chauffeurs houden het tempo erin. Je leert als loper de woonwijken van Best
kennen. Je komt op plaatsen waar je normaal niet komt. Ook maak je soms leuke voorvallen mee. Enige tijd geleden
zagen we in een straat een keurig rechte stapel van meer dan een meter hoog met 26 delen ‘Winkler Prins’. Eigenlijk
zonde om dit weg te gooien. Dan gaat er een raam open en roept een man: ‘Opruimen, hiervoor hebben we nu Google’.
Tegenwoordig zijn de straten smal en staan overal geparkeerde auto’s waardoor het soms voor de chauffeurs een
kunststuk is om de grote kraakwagen door de straat te manoeuvreren.
Onderweg is er niet zoveel gelegenheid om een praatje te maken met je medelopers, maar dat kan wel na afloop. Na
ongeveer 2,5 uurtjes papierophalen hebben de meeste kraakwagens hun route afgelegd en rijden ze terug naar het
vertrekpunt voor de Protestantse kerk in de Johannes Verleunstraat. Daar in de koffiezaal, wordt voor de chauffeurs en
lopers door een aantal dames koffie geschonken, met meestal iets lekkers erbij. s’-Winters is er in de koude maanden
vaak iets warms of zelfs overheerlijke erwtensoep. Bij dit gezellig samenzijn worden ook de jubilarissen gehuldigd. Na de
koffie is er ook een biertje of frisdrank. Alles bij elkaar genomen is papier ophalen een leuke bezigheid (bij slecht weer
iets minder) en je steunt er ook financieel je kerk mee! Misschien vindt u het ook leuk om uw steentje bij te dragen als
oud papierloper. U bepaalt zelf wanneer u aan een actie wilt deelnemen. Voor aanmelden of aanvullende informatie kunt
u altijd contact opnemen met het parochiesecretariaat: tel.: 0499 371276 of per e-mail: info@antoniusparochie.nl

Vrijwilligersavond.
Op donderdag 7 april wordt in Zalencentrum ‘Prinsenhof’ aan de Hoofdstraat in Best, de ‘Vrijwilligersavond’ van de
H. Antoniuskerk gehouden. Alle vrijwilligers van onze kerk worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het is een avond
om hen, op een eenvoudige maar hartelijke manier, te bedanken voor hun inzet en bijdrage! Bovendien willen we op deze
avond de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Vaak zijn de bijeenkomsten van
werkgroepen praktisch: wát moet er allemaal gedaan worden? Deze avond is ook bedoeld om elkaar (beter) te leren
kennen. De vrijwilligers van de eigen werkgroep zijn wel bekend, maar wíe zijn er allemaal nog meer actief? Het is goed
om te ervaren, dat u niet een van de weinige vrijwilligers bent, maar dat we gelukkig met velen zijn! De uitnodiging voor
de ’Vrijwilligersavond’ heeft u reeds ontvangen. Wij vragen u wel zich van tevoren (graag voor 10 maart) aan te melden!
We hopen alle vrijwilligers deze avond te mogen ontmoeten. Graag tot ziens op 7 april!
Contactgroep en pastoraatsgroep H. Antoniuskerk

Wist u dat?
-

De voorbereiding voor de Eerste H. Communie in volle gang zijn en we op 28 februari een mooie viering in onze
kerk hadden, waarin de communicanten zich voorstelden.
Ook de waken, die tijdens de 40-dagentijd in onze kerk werden gehouden, hele mooie, ingetogen vieringen waren.
De siergroep, samen met de liturgiegroep, voor bij de liturgie passende, symbolische schikkingen zorgt in onze kerk.
We op vrijdag 20 mei ook in Best een ‘Samen-maaltijd’ houden en deze avond georganiseerd wordt samen met
vrijwilligers van de Sint-Odulphuskerk, in de Prinsenhof.
De misintenties voortaan € 10,- kosten.
Vanaf april onze kerk weer op vrijdagochtend geopend is en u daar dan welkom bent.
We in april en mei enkele ‘nieuwe’ koren te gast hebben in onze kerk.
We ook blij zijn met de ‘vertrouwde’ koren en organisten.
Welk koor wanneer komt zingen, welke organist er komt spelen, kunt u lezen in Groeiend Best.
De ‘kerkberichten’ van de H. Antoniuskerk en de Sint-Odulphuskerk’ m.i.v. 15 maart a.s. een nieuwe lay-out krijgen.
We hebben er in de voorbereiding hard aan gewerkt en hopen dat u de uitvoering een verbetering vindt.
We natuurlijk de meeste zorg blijven besteden aan de inhoud van de informatie.

We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze parochie afscheid van:
29 december 2015
31 december 2015
9 januari 2016
31 januari 2016
11 februari 2016

Jo van Eijndhoven – van Zeeland
Jan Vaessen
Doy Bierkens
José Spijkerboer – Mariën
Pieter Koningstein

89 jaar
82 jaar
69 jaar
66 jaar
90 jaar

