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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  

 
 

 

 

Oud-papier AWBP&A 

De werkgroep AWBP&A (Actie Werkgroep Bouw Pastorie & Antonius/Avondmaalparochie) haalt elke maand (meestal op de 

3e donderdag en vrijdag van de maand) het oud-papier op in de gemeente Best. Eén van de aantrekkelijkheden van meedoen met 

een actie is, naast gezelligheid, goede lichaamsbeweging en goed voor het milieu, dat de opbrengst concreet is.  

 Oud papier kun je wegen (sinds 1964 is er al ruim 30 miljoen kilo opgehaald) 

 De opbrengst in geld kun je tellen en verdelen naar rato van het aantal deelnemers per actie onder de kerkgenootschappen 

die meedoen, dus ook voor de H. Antoniuskerk. 

 De voldoening kun je voelen. 

In totaal 40 vrijwilligers lopen tijdens elke actie achter de wagens en gooien het papier, dat door de inwoners is klaargezet, in de 

kraakwagens. Elke maand nemen er ook een aantal vrijwilligers van onze Antoniuskerk deel: als loper of als koffieschenkster.  

Het aantal deelnames wordt nauwkeurig bijgehouden en iedereen is dan ook nieuwsgierig, als het bijgewerkte overzicht van het 

afgelopen jaar uitkomt, naar zijn/haar totaal en op welke plaats hij/zij op de lijst staat. 

Als nr. 2 staat Fridi Leermaker op het ‘scorebord’. Hij is vrijwilliger van de H. Antoniuskerk en heeft al meer dan 400 keer 

deelgenomen aan een actieavond!  

Omdat hoge aantal te bereiken loopt hij al vele jaren elke maand op vrijdag. Toen een aantal 

jaren geleden besloten werd ook op donderdag oud-papier op te gaan halen (het was niet  

meer te doen in één avond), was Fridi een van de eersten, die aangaf zich wel twee avonden  

in te willen zetten voor het goede doel. (We hebben zelfs gehoord, dat er bij de planning van 

vakanties, rekening wordt gehouden met de oud-papieracties.) Petje af voor deze geweldige 

prestatie, want 400 keer meedoen betekent een jarenlange inzet, in zomer en in winter,  

bij goed en ook bij slecht weer. Dit geweldige aantal haal je alleen als je de actie en onze  

kerkgemeenschap een warm hart toedraagt!  

Vanaf deze plaats willen we Fridi dan ook heel hartelijk bedanken voor zijn geweldige inzet! 

Natuurlijk willen we ook al onze andere deelnemers van harte bedanken!  

Misschien vindt u het ook leuk om uw steentje bij te dragen als oud-papierloper.  

U bepaalt zelf wanneer u wilt/kunt deelnemen.  

Voor aanmelden of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het parochie- 

secretariaat: tel.: 0499 371276, e-mail: parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl 

De achtergronden van Bijbelteksten  

Onder de slogan ’Maak dat de kat maar wijs’, zijn de eerste avonden, onder leiding van aalmoezenier Jan van Lieverloo, ge-

houden waarin de geschiedenis van het joodse volk en de scheppings- en  geboorteverhalen onder de loep werden genomen. 

Van het joodse geloof via Boeddha naar het ontstaan van het christendom. Het verder uitdiepen van de scheppingsverhalen, het 

ontstaan ervan en hoe te interpreteren was erg boeiend. De betekenis van ‘En God zag dat het goed was' naar de hedendaagse 

situatie van de aarde met verwijzing naar de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus leverde een zeer interessante discussie op. 

Ook de verschillen in de evangelieverhalen over de geboorte van Christus en de achtergronden van de evangelisten waren verhel-

derend en verrassend. De betekenis van Jozef maar ook van Maria als een vrouw met kracht en eigen identiteit kwam aan de  

orde. Kortom boeiende en verhelderende inzichten en gedachten.  

Als u dit leest zit het grootste gedeelte van deze bijeenkomsten er al weer op.  

Hopelijk krijgt dit een vervolg. 
 

Deze bijdrage mochten we ontvangen van een enthousiaste deelnemer. 
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 Wist u dat: 

 De Allerzielenviering heel ingetogen, mooi en sfeervol was.  

 We in, overleg met de vaste bezoekers, de tijd van de viering op dinsdagochtend gewijzigd hebben in 09.30u.  

 Er een prachtige Vormselviering was op 18 november, waarin 44 kinderen door Deken Spijkers het H. Vormsel toege-

diend kregen. Wij willen alle vormelingen van harte feliciteren en alle hulpouders bedanken! 

 De ouderavond voor de 1e H. Communie in onze H. Antoniuskerk was; aanmelden kan nog via het Parochiecentrum. 

 Er achter in de kerk twee rekjes zijn opgehangen, waarin al onze folders etc. overzichtelijk te vinden zijn. 

 We met een goed gevoel terugkijken naar de ‘open kerk dag’ op 26  november. 

 We degenen, die zich voor het slagen van die middag hebben ingezet, hartelijk willen bedanken! 

 Theo Boonen 40 jaar koorlid is.  Hij vele jaren in het Avondmaalkoor en daarna in het Antoniuskoor gezongen heeft.  

 Nadat dat koor gestopt was, is hij overgestapt naar het Lidwinakoor. Natuurlijk verdient hij onze felicitatie en dank! 

 Nieuwe leden altijd welkom zijn bij het koor en bij alle andere werkgroepen.  

Schelpjesviering 

Op zondag 12 november jl. werd in onze kerk weer een 

‘Schelpjesviering’ gehouden. Tijdens de eenvoudige, feestelijke 

viering, kregen de ouders van de kinderen die het afgelopen jaar 

gedoopt zijn, de doopschelp. Die schelp had een jaar lang een ere-

plaats in de ‘schelpjesbol’ in de kerk. Bij de doop wordt een doop-

schelp, een Jacobus- of Jacobsschelp gebruikt, een liturgisch ge-

bruiksvoorwerp om water over het hoofd van de dopeling te gie-

ten. De schelp symboliseert het levend water.  

Aan het einde trokken allen gezamenlijk naar het Mariabeeld,  

om daar een kaarsje neer te zetten en een Weesgegroet te bidden.  

Na afloop was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het 

genot van een kopje koffie.  

 We gedenken hen die overleden zijn,  

 maar voortleven bij God en in ons hart.  

 We namen in onze geloofsgemeenschap afscheid van: 

 29 september  Jos van den Akker                 65 jaar 

 7 oktober   Netty Schepers-van Keulen    79 jaar  

 

 In onze H. Antoniuskerk zijn  
 gedoopt: 

 8 oktober 2017 

 Nolan Goossens 

 Indy van Elderen 

Belangrijke mededeling voor alle rechthebbenden van graven op onze begraafplaats 

In verband met het samenvoegen van de administraties van de begraafplaatsen en de overgang naar een ander administratiesys-

teem hebben wij meer gegevens van rechthebbenden nodig dan voorheen het geval was. Vooral de geboortedatum, voornamen, 

achternaam (zowel gehuwdennaam als meisjesnaam), telefoonnummer en e-mailadres zijn erg belangrijk. Veelal beschikken wij 

wel over een adres maar ontbreken de overige gegevens.  Let u er ook op dat u bij verhuizing of overlijden van een rechthebben-

de altijd contact met ons wordt opgenomen. Indien u rechthebbende bent van één of meerdere graven waarvan bij ons niet dui-

delijk is of de gegevens die wij hebben nog actueel zijn, dan zult binnen afzienbare tijd van ons een brief ontvangen 

 De Pastoraatsgroep,  

 de Contactgroep  

 en de redactie en bezorgers  

 van het Antoniusnieuws  

 wensen u een Zalig Kerstfeest  

 en een heel voorspoedig 2018! 


