
 

 

 

 

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 

 

Vrijwilligersavond 
Tijdens de vrijwilligersavond, die op 7 april in ‘De Prinsenhof’ werd 

gehouden, hield pastoor Spijkers ook een mooie toespraak, waarin hij 

aangaf blij te zijn met onze paus en de benoeming van onze nieuwe 

bisschop. De kerk, de parochies, wij allen moeten een spiegel zijn van 

Gods vriendelijkheid. ‘Hartelijk katholiek’ noemt Mgr. de Korte zich.  

Hartelijk dank en hulde bracht de pastoor aan alle vrijwilligers, waarvan er 

twee harde werkers verdiend extra in het zonnetje werden gezet: Jan 

Kroot en Frits van der Heijden. Jan Kroot werd bedankt voor zijn inzet 

voor onze kerk en speciaal zijn inzet als lid van de contactgroep. Frits 

werd geprezen om zijn verdienste in de afgelopen jaren. Hij werd 

gehuldigd met een “Antoniusspeld’ als dank voor zijn inzet. 

Niet alleen zij, maar alle vrijwilligers en bij onze kerk betrokken mensen, 

dragen bij aan dat we mogen behouden wat goed is en dat verder uit 

kunnen bouwen.  

 ‘Hoort hoe God met mensen omgaat’ is de titel van een lied dat we in 

onze kerk regelmatig zingen. Tijdens de vrijwilligersavond werden de 

aanwezigen getrakteerd op enkele liederen, gezongen door onze cantors. 

Ook ‘Hoort hoe God’, maar dan met de tekst: ‘Hoort hoe men met God 

nu omgaat’. Een mooie inhoud, die tot nadenken stemt.   

We kunnen terugkijken op een geslaagde, zinvolle, maar ook gezellige 

avond! 

 

Vrijwilligers  

Een groot aantal vrijwilligers zijn actief en nemen deel aan één of meer 

werkgroepen van onze H. Antoniuskerk. In de kerk zijn veel taken te 

doen en er zijn veel vrijwilligers nodig. Veel vrijwilligerswerk is zichtbaar, 

zoals de lectoren tijdens de dienst, het koffieschenken na de dienst en het werk op het kerkhof. Maar heel veel werk 

wordt ook achter de schermen verzet. Vrijwilligers zijn zowel in onze samenleving als in onze kerken onmisbaar 

geworden. Hier volgt zo maar een reeks, in willekeurige volgorde, van allerlei taken in en rond onze kerk en 

parochiecentrum, waarvoor een groot aantal vrijwilligers nodig zijn: 

De communie-vormsel werkgroep die zorgt voor de voorbereiding en de eucharistieviering van de Eerste H. 

Communie en het Vormsel. Acolieten die helpen bij de eredienst. De siergroep verzorgt de bloemen in de kerk, waarbij 

de schikking zoveel mogelijk passend is bij de liturgie. Ook helpen deze vrijwilligers bij het versieren van de kerk ter 

voorbereiding van feestdagen zoals Pasen, Pinksteren en Kerstmis. De koffieschenkgroep zorgt voor een kopje koffie 

en thee na een aantal vieringen. Lectoren en collectanten lezen en collecteren tijdens de vieringen.  

De bemanning zorgt ervoor dat het parochiesecretariaat op werkdagen in de ochtend bereikbaar is en er een kopje 

koffie wordt geschonken. Deelnemers aan de oud-papieractie (AWBP+A) zorgen niet alleen voor het milieu, maar ook 

voor een geldelijke opbrengst. Bezorgers van deze nieuwsbrief doen vier keer per jaar hun werk en zorgen ook nog dat 

de papieren voor de actie ‘Kerkbalans’ bij u komen. Kerkhof medewerkers die de begraafplaats keurig onderhouden en 

er een prachtige tuin om te gedenken van maken (en ook het aanwezige gereedschap en de gebouwen onderhouden). 

Hoort hoe men met God nu omgaat 
Door: Pierre Brunenberg 
 
Hoort hoe men met God nu omgaat, 
wat men met Zijn Schepping doet. 
Naastenliefde zijn maar woorden, 
men weet niet meer hoe het moet. 
 

Hoort hoe men met God nu omgaat, 
telt de ander niet meer mee? 
Met ’n vreemde buitenlander 
zijn we lange niet tevree. 
 

Hoort hoe men met God nu omgaat, 
heeft die mens ’n andere kleur. 
Vraag hij raad en onze steun soms, 
sluit men vlug voor hem de deur. 
 

Hoort hoe men met God nu omgaat, 
in deez’ harde maatschappij. 
Ben je ziek of oud van jaren, 
hoor je er gewoon niet bij. 
 

Hoort hoe men met God nu omgaat, 
hoe men in Zijn Naam nu moordt. 
Het ‘Sjaloom’ en ook het ‘Vrede’, 
wordt zelfs hier niet meer gehoord. 
 

Hoort hoe men moet God nu omgaat, 
Die daar zegt: ‘Bemint elkaar 
en vergeet niet uwen naasten, 
gij betaalt Mij; reken maar’. 
 

http://www.odulphusvanbrabant.nl/
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Kerkleden- en kerkhofadministratie voor het bijhouden van deze administraties in de parochie. Diverse koren en 

organisten ondersteunen de eredienst muzikaal. De creagroep die het kerkplein onderhoudt en andere werkzaamheden 

verricht. De interieurgroep zorgt voor een schone kerk. De ziekenbezoekgroep heeft zorg en aandacht voor alle 

zieken, ouderen en hulpbehoevende mensen. De koster(s) die allerlei taken verricht in en om het kerkgebouw en 

eredienst, zoals verlichting, verwarming, en het klaarzetten van de verschillende voorwerpen voor de vieringen. De leden 

van de pastoraatsgroep die samen met de pastores de verantwoordelijkheid dragen voor de diensten, de bezoeken en 

voor het hele reilen en zeilen in de parochie. De contactgroep zorgt voor de communicatie in de eigen gemeenschap en 

voor de communicatie met het parochiebestuur. 

Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers is het mogelijk om de vele activiteiten die plaatsvinden te organiseren. Misschien 

vindt u het ook leuk om uw steentje bij te dragen als vrijwilliger. U bepaalt zelf hoeveel tijd en ruimte u ter beschikking 

heeft en wilt inzetten. Voor elke agenda is een passende klus te vinden! Het werk geeft niet alleen veel voldoening, maar 

is bovendien gezellig. Wilt u meehelpen of aanvullende informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met het  

parochiesecretariaat: tel.: 0499 371276 of per e-mail: info@antoniusparochie.nl  

 

Lintje 

Met veel genoegen willen wij meedelen dat Mevrouw Theamarie Geilleit-Goossens is gedecoreerd ter gelegenheid van 

Koningsdag en een prachtige Koninklijke onderscheiding heeft ontvangen en benoemd is tot lid in de orde van Oranje-

Nassau. Namens de gehele Antoniusgemeenschap willen wij Theamarie heel hartelijk feliciteren met deze bijzondere, 

welverdiende onderscheiding! 

Zij is sinds 1972 voor de gemeenschap op breed maatschappelijk en cultureel vlak actief. In 1972 is met haar verdiensten 

gestart in de Clemenskerk in Nuenen en later jarenlang actief geweest in de H. Antoniusparochie, en nu in de R.K.  

parochie Sint-Odulphus van Brabant. Ze is ook actief voor de Bestse Omroep. Met name denkt zij mee over het 

programma-aanbod en vertegenwoordigt zij de richting Religie. Kerkelijke waarden hebben haar aandacht en voor de 

gemeenschap Best denkt zij mee over de inhoudelijkheid van de programma's. Als secretaris van het bestuur primair 

onderwijs in Best (1997-2011) dacht en deed zij mee met alle ontwikkelingen waar het onderwijs mee te maken heeft. Als 

actief lid van de buurtvereniging toonde zij een groot hart voor het wel en wee van de jeugd in de buurt. Passie, 

medeleven en inlevingsvermogen en betrokken zijn bij haar medemens, zijn enkele van haar kwaliteiten. Zij is 

onbaatzuchtig in de volle breedte van de samenleving in de weer. 

Wij, als medeparochianen, zijn enorm trots op haar omdat zij dit eerbetoon mede ontving vanwege haar jarenlange inzet 

en verdiensten voor de Antoniusgemeenschap. 

Contactgroep en pastoraatsgroep H. Antoniuskerk 

 

Wist u dat? 

-  We op vrijdag 20 mei ook in Best een ‘Samen-maaltijd’ hebben gehouden en dat deze avond die georganiseerd werd 

samen met vrijwilligers van de Sint-Odulphuskerk in de Prinsenhof, een groot succes was! 

-  Onze kerk weer op vrijdagochtend geopend is en u daar dan welkom bent. 

-  We in april en mei enkele ‘nieuwe’ koren te gast hadden in onze kerk en we van hun muzikale kwaliteiten genoten 

hebben. We natuurlijk ook heel blij zijn met de ‘vertrouwde’ koren en organisten. 

-  De ‘kerkberichten’ van de H. Antoniuskerk en de Sint-Odulphuskerk een nieuwe lay-out hebben in Groeiend Best. 

Het is even wennen, maar we hopen dat u de uitvoering een verbetering vindt. 

-  We natuurlijk de meeste zorg blijven besteden aan de inhoud van de informatie. 

-     Fien v.d. Rijt, die in onze kerk flyerde, op de negende plaats is geëindigd in 'de Onbeperkte 100 verkiezing’. Proficiat!  

 

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

We namen in onze parochie op afscheid van: 

24 maart Joop Vervloet-Jochems 89 jaar                                     

 

In onze kerk zijn gedoopt: 

20 maart 2016:  Jamie en Sylvie van Kollenburg 

10 april 2016: Rudi Deinum, Djivani Thijssen 

29 mei 2016: Tyson Letnom  
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