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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

50-jarig Priesterjubileum pastor Frans Verhoeven.
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar’, zo stond er op de uitnodiging die wij mochten ontvangen
omdat op 20 mei 1967, 50 jaar geleden, emeritus deken-pastoor Frans Verhoeven door Mgr. Jan
Bluijssen tot priester werd gewijd. Ingewijden weten hoe belangrijk de persoon monseigneur
Bluijssen voor hem geweest is. Vorig jaar nog heeft hij samen met anderen een dag georganiseerd,
om zijn gedachtegoed levend te houden.
Al als diaken, was het eerste H. Doopsel dat hij toediende in onze H. Antoniuskerk.
Als priester begon pastor Verhoeven zijn werkzaamheden in Helmond en daarna in de parochie
Woensel-Oost te Eindhoven. Ook rondde hij nog een doctoraalstudie af aan de Theologische
faculteit Tilburg. In 1988, werd Frans benoemd tot deken van Eindhoven en pastoor van de
parochie Gestel-Zuid. Daar, in de Lambertuskerk, vierde hij op 21 mei jl. zijn 50-jarig priesterschap.
Voor kleine mensen staat hij klaar. Dat blijkt o.a. als Frans vertelt over zijn betrokkenheid bij de mensen in India en zijn reis
naar dat land (dit voorjaar), of dat hij iemand woonruimte biedt die dat zelf niet heeft, of over zijn pleegzoon. Geen grootse
verhalen, maar op een bescheiden manier klaar staan voor hen die het nodig hebben en daar rekenen wij ons ook toe. Wij
zijn blij dat hij sinds vier jaar ook onze pastor is. Elke maand staat hij voor ons klaar, leeft met ons mee, viert met ons de
H. Eucharistie. Wij feliciteren pastor Verhoeven hopen hem nog een aantal jaren regelmatig in ons midden te hebben!

De pastoraatsgroep
In onze parochie Sint-Odulphus van Brabant bestaat het pastorale
team uit pastoor Spijkers, pastor Van Nunen, pastor Brouwers en
de aalmoezeniers Versteegh en Van Lieverloo.
Zij dragen de zorg voor vijf geloofsgemeenschappen.
Daarnaast kent elke geloofsgemeenschap een pastoraatsgroep.
Een pastoraatsgroep is een kleine groep gelovigen, vrijwilligers uit
de gemeenschap, die samen met de pastor verantwoordelijk is voor
de dagelijkse leiding en de uitvoering van het pastorale werk.
De groep ondersteunt en coördineert de pastorale activiteiten door
pastorale behoeften, noden en wensen te signaleren en te bespreken.
De pastoraatsgroep is aanspreekpunt voor de parochianen en dus ook voor de vrijwilligers van de werkgroepen.
Het verzorgen van de communicatie naar de parochianen, door o.a. de wekelijkse berichtgeving in Groeiend Best, behoort
tot haar taken. Ook de zorg voor een goede afstemming tussen allen die bij de liturgie betrokken zijn, behoort tot de werkzaamheden die elke week terugkomen.
De groep vergadert regelmatig en heeft ook overleg met de overige pastoraatsgroepen van onze parochie.
De leden van de pastoraatsgroep van de H. Antoniuskerk zijn: aalmoezenier Jan van Lieverloo, Theamarie Geilleit-Goossens
en Jeanne van Hal.
Het mag gezegd: onze pastoraatsgroep levert, samen met veel andere vrijwilligers, een waardevolle bijdrage aan de geloofsgemeenschap van de H. Antoniuskerk!

Eerste H. Communie
Zoals u waarschijnlijk weet, werken de werkgroep
van de Sint-Odulphuskerk en de H. Antoniuskerk,
als één werkgroep samen aan de voorbereiding
van de Eerste H. Communie en het H. Vormsel.
De Vormselviering is in de H. Antoniuskerk en de
Communievieringen zijn in de Sint-Odulphuskerk.
De vieringen zijn een mooi slot van een goede
voorbereiding. De communicanten die op de Antoniusschool zitten, krijgen de voorbereiding grotendeels op school. Alle andere kinderen worden
tijdens de voorbereidingsavonden op ons Parochiecentrum voorbereid op die grote dag.
De viering, waarin de a.s. communicanten zich
voorstellen is ook in onze kerk.
Op Witte Donderdag is er voor alle communicanten een viering met een vastenmaaltijd. De kinderen brengen brood mee
om samen te delen en de werkgroep zorgt voor vissticks en tomatensoep. Een mooie viering, waarbij natuurlijk iedereen
welkom is!
De werkgroep kijkt terug op een inhoudelijk goede voorbereiding, met grote betrokkenheid van de kinderen en hun ouders!
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We op dinsdag 15 augustus een speciale viering houden.
De feestdag van Maria ten Hemelopneming zo ook extra aandacht krijgt.
We ook graag extra aandacht geven aan hen die dat nodig hebben.
Als u in het ziekenhuis, verpleeg– of verzorgingstehuis moet worden opgenomen en bezoek van pastor Van Lieverloo
of iemand van de parochie op prijs stelt, u dit zelf even door moet geven.
Dit kan per telefoon (0499-371276) of per mail parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl
Dit ook geldt als u thuis bezoek namens de parochie op prijs stelt.
Tijdens de grote vakantie het Parochiecentrum op woensdag gesloten is.
Onze kerk t/m 1 september op vrijdagochtend van 09.00-12.00u geopend is en u daar welkom bent.
De tentoonstelling van onze kunstenaars in de kerk in de meimaand een succes was en zeker voor herhaling vatbaar.
U in juni een ‘ontdekkingstocht’ door de kerk kunt maken.
De koster alle antwoorden op de vragen weet, die u kunnen helpen alle mooie elementen in de kerk te ontdekken.
We ook al druk zijn met de planning voor de laatste maanden van 2017.
De ‘Startviering’ op 17 september a.s. is en we u alvast van harte uitnodigen daarbij aanwezig te zijn.

We gedenken hen die overleden zijn,
maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze geloofsgemeenschap afscheid van:
2 april 2017
Piet van Kemenade
81 jaar

In onze kerk zijn gedoopt:
Lars Kastelijn
Vince Dijkhuizen

Pastoraatsgroep en Contactgroep H. Antoniuskerk
en de redactie van het Antoniusnieuws
wensen u een fijne zomer (vakantie) !

op 11 december 2016
op 9 april 2017

