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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  

Bezoek monseigneur De Korte 

Hoewel u in de Nieuwsbrief een artikel kunt lezen over het bezoek van 

Mgr. De Korte aan onze Antoniusgemeenschap, willen we ook in deze 

uitgave van het Antoniusnieuws aandacht besteden aan deze bijzondere 

gebeurtenis.  

Begin dit jaar werden de eerste contacten over dit bezoek gelegd. Op de 

laatste dag van januari, kregen we te horen dat Mgr. De Korte graag op 

12 maart bij ons in de H. Antoniuskerk de eucharistie wilde vieren.  

De tijd om een en ander voor te bereiden was dus redelijk kort.  

Bovendien was het de wens van zowel de bisschop als onze pastoraats-

groep, dat het gesprek met de parochianen een wezenlijk onderdeel van 

dit bezoek zou zijn. Mgr. De Korte wilde graag weten wat er onder de 

parochianen leefde en leeft en hoe het met onze geloofsgemeenschap 

gaat. Natuurlijk is de vaak gebruikte formule ‘met elkaar in gesprek  

gaan onder het genot van een kopje koffie’, een mooie manier om de 

bisschop te ontmoeten, maar teneinde het gesprek nog meer diepgang te 

kunnen geven, werd gekozen om een achttal parochianen uit te nodigen 

voor een eenvoudige lunch, samen met monseigneur De Korte. Het is 

altijd moeilijk om een keuze te maken, maar de pastoraatsgroep heeft,  

in overleg met de contactgroep geprobeerd een vertegenwoordiging van onze parochianen aan tafel te krijgen. Oudere en 

jongere mensen, mannen, vrouwen, oorspronkelijk afkomstig uit de H. Antonius– of uit de H. Lidwinaparochie, allemaal 

betrokken bij onze geloofsgemeenschap! Tijdens het gesprek bleek hoe goed de bisschop op de hoogte was, mede door  

ontmoetingen die hij al met het pastorale team en mensen uit onze geloofsgemeenschap gehad heeft.  

Ook bleek dat hij goed geluisterd had naar  

degenen met wie hij, na de eucharistieviering,  

in gesprek was geweest. Hij luisterde naar ieders  

inbreng en stelde gericht vragen om verheldering  

en verdieping te krijgen.   

Tijdens de eucharistieviering was, door de  

aanwezigheid van veel parochianen al duidelijk  

hoezeer de komst van Mgr. De Korte op prijs  

werd gesteld. Het feit dat velen van de gelegen- 

heid gebruik maakten om hem te ontmoeten,  

bevestigde dat! 

We willen Mgr. De Korte dan ook hartelijk  

bedanken voor zijn komst, zijn inspirerende  

woorden, zijn luisterende houding  

en betrokkenheid!! 

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


 

Pastoraatsgroep en Contactgroep H. Antoniuskerk  

en de redactie van het Antoniusnieuws 

wensen u een Zalig Pasen! 

 

In onze kerk zijn gedoopt: 
Sander van Boxtel   op 29 januari 

Robin de Kort                           op 12 maart  

 

 Wist u dat: 

 Er tijdens de veertigdagentijd op de maandagavond gebedswakes werden gehouden in onze kerk. 

 De wakes een mooie inhoud, met veel diepgang hadden. 

 We degenen die ze voorbereid en geleid hebben willen bedanken voor hun inzet en de aanwezigen voor hun deelname en 

betrokkenheid. 

 De voorbereiding voor de Eerste Communie volop bezig zijn. 

 Op 21 mei 55 kinderen uit Best hun Communie doen in de H. Odulphuskerk. 

 U de zakjes voor de vastenactie nog kunt vullen en deze kunt deponeren (t/m/ Pasen) in de bus achter in de kerk. 

 Ons Lidwinakoor ook zingt tijdens de uitvoering van The Passion Best, in de Lidwinakerk. 

 Er achter de schermen druk gewerkt is aan de voorbereidingen voor de vieringen van Palmzondag t/m Tweede Paasdag. 

 We ook de Antoniusviering al gepland hebben, evenals de data waarop we u uitnodigen om samen koffie te drinken, 

           na de viering op zondag.  

 We u wekelijks op de hoogte houden via de publicatie in Groeiend Best, H. Antoniuskerk.  

 Bedanken nooit genoeg kan, en we dit daarom nogmaals doen: 

 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! 

Symbolische schikking 

Tijdens de Veertigdagentijd zingen we in onze kerk tijdens de eucharistieviering  

op zondag een toepasselijk vastenlied. Het eerste en laatste couplet zijn elke week  

hetzelfde, maar het tweede couplet gaat over het thema van de zondag.  

Ook de symbolische schikking, die een mooie plaats heeft voor het altaar,  

heeft betrekking op dit thema, op de evangelielezing van de betreffende zondag.  

De schikking ‘groeit’ elke week. Beginnend met een schaal met zand, die de  

woestijn symboliseerde, werd hij in de tweede week aangevuld met witte stenen,  

als verwijzing naar de berg van de heerlijkheid. De derde week werd daar een vaas  

met water aan toegevoegd, verwijzend naar levenwekkend water. Daarna kwam  

er een kaarsje bij, als symbool voor de blindgeborene, die licht zag. De schikking  

werd verder aangevuld met uitlopende bloembollen, die het leven en de  

opstanding symboliseerden. Op Palmzondag komen daar de palmtakken bij en  

met Pasen, het feest van de opstanding, witte bloemen. Zo geven we met beeld  

en zang de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen, een extra accent.  

Hartelijk dank aan de liturgiegroep, siergroep en ook aan het Lidwinakoor,  

de Cantors en onze organisten voor hun medewerking!  

 We gedenken hen die overleden zijn,  

 maar voortleven bij God en in ons hart.  

 We namen in onze geloofsgemeenschap afscheid van: 

 2 december 2016 Lea Boerenkamp-Pouwels   56 jaar  

 23 januari  2017 Henny Bastian      51 jaar 

 25 februari 2017    Paulus van Berendonk          69 jaar 


