
 

 

 

 

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  

 

Schelpjesviering 
Op zondag 10 juli jl. werd in onze kerk weer een ‘Schelpjesviering’ gehouden.  

De ouders en dopelingen van het 

afgelopen jaar waren hiervoor 

persoonlijk uitgenodigd, maar 

iedereen was welkom om bij deze 

korte, feestelijke viering aanwezig 

te zijn. Geen bijeenkomst om 

gevonden vakantieschelpen uit te 

wisselen, maar een viering waarbij 

de ouders en gezinsleden van de 

kinderen die het afgelopen jaar 

gedoopt zijn, de doopschelp 

konden ophalen. Die schelp had 

een jaar lang een ereplaats in de 

‘schelpjesbol’ in de kerk. Bij de 

doop wordt een doopschelp, een 

Jacobus- of Jacobsschelp, 

gebruikt, een liturgisch gebruiksvoorwerp dat gebruikt wordt om water over het hoofd van de dopeling  

te gieten. Aan het einde van de viering was er een heuse ‘babyparade’ waarbij de kinderen en familie voor het altaar 

plaatsnamen om de groei van elkaars kinderen te aanschouwen. Als pelgrims onderweg door het leven, daarbij  

verwijzend naar Jacobus. Velen lopen al eeuwen naar Santiago de Compostella, een lange tocht waarin het leven  

wordt overzien. Zo starten onze kinderen ook hun levensweg. Daarnaast symboliseert de schelp het levend water.  

Het water zonder welk geen enkele leven mogelijk is. Een mooi symbool uit de rijke traditie.  

Na afloop was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie. Dank aan pastor Van 

Lieverloo, Monique Schippers, de werkgroep, de koster en de dames die voor de koffie zorgden! 

 
De bemanning van het parochiesecretariaat 
Het parochiesecretariaat is het centrale adres in de parochie. Met het parochiesecretariaat beschikken we over een 

functionele en gastvrije huisvesting die met de kerk verbonden is. Het parochiesecretariaat met een ontvangstkamer, 

bibliotheek, vergaderzaal, archief, kantoren en keuken voorziet in de behoefte aan een onderkomen voor bezoekers en 

vrijwilligers in de diverse werkgroepen die nauw met onze geloofsgemeenschap verbonden zijn. In haar ondersteuning 

werkt het secretariaat mee aan het in stand houden van een levende gemeenschap van gelovigen. 

Een aantal vrijwilligers, in de werkgroep genaamd de bemanning, zorgen voor aanwezigheid op het parochie-

secretariaat in de voormiddag. Als gastvrouw/-heer vormen zij een schakel tussen parochie en parochiegemeenschap 

en staan zij ten dienste van het pastoraal team, vrijwillig(st)ers en parochianen.  

U kunt op het parochiecentrum terecht voor: : 

 het opgeven van misintenties 

 allerlei vragen over parochiale zaken zoals een doopsel, huwelijksmis, kerkhof etc. 

 een verzoek richten voor een bezoek van de pastor voor uzelf/familie kennissen indien gewenst als b.v. als 

iemand in het ziekenhuis of thuis ziek is 

http://www.odulphusvanbrabant.nl/
mailto:parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl


 een gesprekje met een kopje koffie 

De bemanning zal u te woord staan en uw vraag beantwoorden of de juiste persoon of instantie met u contact laten 

opnemen. Verder bestaan de werkzaamheden van de bemanning uit het zorgdragen voor de ontvangst van gasten met 

een kopje koffie of thee, het schoon en opgeruimd houden van het parochiesecretariaat, het verrichten van het nodige 

kopieerwerk en het doen van de noodzakelijke boodschappen en de inkomende post sorteren. 

Het parochiesecretariaat is ondergebracht op het Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best. U kunt ook een bezoek brengen op 

werkdagen van 09.00-12.00uur. Tijdens deze uren is het parochiesecretariaat telefonisch bereikbaar: 0499-371276 

Kom gerust eens langs. De koffie staat klaar en u bent welkom! 

 
Open kerk. 
De afgelopen maanden is op vrijdagmorgen de Antoniuskerk open geweest om mensen de gelegenheid te geven even 

binnen te lopen. Het is fijn om te kunnen constateren dat daarmee een behoefte gevuld werd.  

Er zijn steeds meer kerken die, naast de reguliere diensten, voorbijgangers de gelegenheid geven om in de zomermaanden 

de kerk te bezoeken. De drempel om binnen te komen in de Antoniuskerk was laag. Het aanbod van de diensten op 

vrijdagmorgen was sober. Het gaat er vooral om het ontmoeten. De bezoekers werden welkom geheten, de koffie staat 

klaar, en dan is het aan de bezoeker zelf. Wil hij/ zij een kaarsje aansteken, stellen ze vragen, willen ze hun verhaal kwijt 

of komen ze alleen maar om te rusten, het is altijd goed. 

Na een aarzelende start, na Pasen en met nogal wat regenachtige vrijdagen, zien we nu dat de kerk op vrijdagmorgen 

goed bezocht wordt. Natuurlijk zijn er de “vaste gasten”, dames van de siergroep aan het werk, de koster en de mensen 

die de dienst voor zondag voorbereiden. Misschien dat juist die sfeer de mensen het gevoel geeft van hier is leven, hier 

voel ik me op mijn gemak. Onder het genot van een kopje koffie komen dan de mooiste verhalen los. 

Voor dit jaar zit het er weer op, maar volgend jaar kunt u vanaf april niet alleen op dinsdag en zondagmorgen maar ook 

op vrijdagmorgen genieten van onze gastvrijheid. 

 

Mariaviering op 14 augustus. 

We hebben in onze kerk het feest van Maria ten Hemelopneming gevierd op 14 augustus. Vroeger werd deze dag gevierd 

als zondag; in sommige landen hebben ze dit gebruik nog. Het feest herinnert ons eraan dat Maria overal bij ons is. Aan 

haar voorbeeld kunnen we ons optrekken en hulp en bescherming vragen. In onze kerk en ook op ons kerkhof, staan 

prachtig Mariabeelden. Maria heeft een speciaal plekje in de harten van velen en veel mensen ontsteken een lichtje bij 

haar beeltenis.  

De Mariaviering werd opgeluisterd door een speciaal gelegenheidskoor, o.l.v. Sophie van Tilborg en begeleid door Jan 

Kievit op het orgel. Na afloop van de viering was er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje 

koffie of thee. Zowel vanuit het koor als de kerkgangers waren lovende woorden te horen over de viering. Allen die eraan 

meegewerkt hebben, voor of achter de schermen, verdienen dan ook een compliment! Maria heeft, door de inzet van 

velen, ook een groot compliment gekregen en de eer die haar toekomt!  

 

Wist u dat? 

-  We een nieuw lid hebben in onze contactgroep: Ludo Franse. In het verleden was hij ook al actief in onze parochie 

en nu behartigt hij de financiën in de contactgroep. We zijn blij met zijn inzet en wensen hem veel succes! 

-     De ‘ziekenbezoekgroep’ uitgebreid is met enkele nieuwe leden. We zijn natuurlijk ook heel blij met hun inzet en 

wensen ook hen veel succes!  

-     Het Ontmoetingstriduüm in de Prinsenhof weer heel erg geslaagd is, dankzij de inzet van velen! Ook namens onze 

geloofsgemeenschap werd er hard gewerkt en waren er diverse gasten. Samen kunnen we veel en velen tot steun zijn. 

 

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

We namen in onze parochie op afscheid van:  

6 juli  Theo van Ool, 84 jaar                                     

 

In onze kerk zijn gedoopt: 

12 juni:   Jesse en Eliza de Geus 

Berrit Brugmans 

10 juli:   Lana Leenderts   


