
Afscheid van de Cantors

ANTONIUSNIEUWS

Urn of graf

Beste lezers, voor u ligt een nieuwe uitgave van het Antoniusnieuws. Samen met het Odulphusnieuws vindt u in dit ka-
tern informatie over onze plaatselijke R.K.- geloofsgemeenschappen in Best. Ook via www.odulphusvanbrabant.nl houden 
wij u op de hoogte. Mocht u informatie missen of zelf een bijdrage willen leveren aan dit katern, dan kunt u mailen naar 
parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl

Maart 2018

Na sluiting van de Lidwinakerk 
zijn bijna alle mannen van het 
Resolemkoor opgegaan in de 
Cantors. Een aantal maakte al 
jarenlang deel uit van het  Gre-

goriaans koor, dat tevens zong bij uitvaarten 
in de H. Antoniuskerk. De Cantors een koor 
uit nood geboren, zo zou je het ook kunnen 
noemen. Al snel kwam de vraag om ook twee 

keer per maand in de Sint-Odulphuskerk te 
zingen. Ook bij Avondwakes werd een beroep 
op de Cantors gedaan. Naast één keer per 
maand in de Kanidas, werd ook één keer per 
maand in zorgcentra in de regio gezongen.

En zo kwam daar, na het vertrek van AIB in 
april 2013,  op de eerste zondag van de maand 
het opluisteren van de viering in de H. Anto-
niuskerk bij. 
Het koor bestond uit 16 personen, waarvan 
er 10 aan alle zangactiviteiten deel namen. 
Inmiddels hebben de Cantors de leeftijd der 
sterken bereikt: zo tussen de 80 en 92. Door 
overlijden en veranderde gezinssituatie wordt 

het steeds moeilijker om de personele 
koorbezetting op niveau te houden. 
Dat heeft ons doen besluiten om per 
1 januari als Cantors te stoppen. Wel 
wordt nog gezongen als Uitvaartkoor 
in de H. Antoniuskerk, avondwake in 
de Sint-Odulphuskerk en in de Ka-
nidas. Ook zullen enkele mannen op 
de eerste zondag van de maand de sa-
menzang komen ondersteunen.
Op uitnodiging hebben de Cantors op 
zondag 7 januari 2018 afscheid ge-
nomen in de H. Antoniuskerk. Na de 

viering werden wij hartelijk toegesproken en 
het dank-jullie-wel werd vergezeld door een 
goede fles wijn.
Namens de Cantors
Jan Maas        ■

Feestdagen:

1 en 2 april Pasen

10 mei
Hemelvaartsdag

20 en 21 mei
Pinksteren

H.Antoniuskerk

Wilhelminaplein 159

5684 VP  Best

0499 - 37 12 76

bereikbaar op
werkdagen van
9.00 - 12.00 uur

woensdag gesloten

Velen houden zich bezig met de keuze tussen 
graf of urn, begraven of cremeren. In beide 
gevallen is er bij nabestaanden vaak de ster-
ke behoefte om een gedenkplaats te creëren, 
waar een overleden dierbare op passende wij-
ze kan worden herdacht. Een bezwaar tegen 
crematie kan zijn dat daarna de overledenen 
uit het zicht zijn. De graven en grafstenen 
herinneren altijd aan hun bestaan. Al eeuwen 
bevinden de graven en grafstenen zich op het 
kerkhof bij de kerk. Vaak in de woonplaats 
waar men het grootste gedeelte van zijn/haar 
leven heeft doorgebracht. Sinds enige jaren 
is er ook ruimte voor urnengraven. Op het 

katholieke kerkhof van de 
H. Antoniuskerk kan men 
worden begraven en kun-
nen ook urnen worden bij-
gezet, waarna er eventueel 
een mooie, persoonlijke 
gedenksteen of urnenmo-
nument op kan worden ge-
plaatst. De beslissing voor het bijzetten van 
een urn op ons kerkhof hoeft niet direct na een 
overlijden genomen te worden. Dat kan nog 
geruime tijd na de crematie. 
Voor meer informatie zie:
www.odulphusvanbrabant.nl/antonius/    ■



Van het Pastoraat

Lief en leed

Ledenadministratie kerk via Sila

Zalig Pasen

In en rond de kerk

Sterretjes- en Paasviering voor de kleintjes

Wie doet het niet? Als je in het buitenland op vakantie bent 
even een kerk binnenlopen, soms een kaarsje opsteken maar 
ook genieten van het interieur en de stilte in de kerk. Ook 
onze kerk is in de zomermaanden op vrijdagochtend open 
voor een bezoekje. 

In onze H. Antoniuskerk is gedoopt:

14 januari 2018   Jim van Kuik

   Wij gedenken hen
   die overleden zijn,
   maar voortleven
   bij God en in ons hart.
    
29 december 2017 Peggy Dittrich-Butterfield 92 jaar
22 februari 2018 Eric Beekers   58 jaar 

De Pastoraat-
en Contactgroep
van de H. Antoniuskerk
wensen u een Zalig Pasen!

 Een dagje handen uit de mouwen steken?   
 We zijn op zoek naar enthousiaste      
 vrijwilligsters(ers) voor:
 het bezorgen van de Nieuwsbrief
gastvrouw/gastheer voor het parochiecentrum
Voor meer informatie: 0499 32 12 76 of via e-mail:
parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl 

Op internet zijn prachtige verhalen en allerlei 
leuke activiteiten te vinden voor de kleintjes:
www.holyhome.nl
www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl 

De afkorting SILA staat voor Stichting Interkerkelijke Le-
denadministratie. De SILA is opgericht ter ondersteuning 
van de administraties van de deelnemende kerken. Bij de 
burgerlijke gemeente staat nu achter de naam van iedere 
burger die lid is van één van de bij de SILA aangesloten 
kerken een ‘SILA-stip’. Die stip betekent dat de betrokkene 
is opgenomen in de SILA-administratie, een verzameladmi-
nistratie van kerkleden. De burgerlijke gemeenten, die aan 
die stip niet kunnen zien bij welk kerkgenootschap iemand 
met zo’n SILA-stip hoort, verstrekken aan de verzamelad-
ministratie SILA de mutaties over die burgers. Bij de SILA 

weet men wél wie bij welke kerk hoort en zo kan de SILA 
de mutaties doorsturen naar de betrokken kerk. Bij het op-
zetten van de SILA-administratie is aan alle kerkleden deze 
oplossing uitgelegd en is iedereen in de gelegenheid gesteld 
desgewenst bezwaar te maken tegen opname in de SILA-
administratie. De SILA meldt zelf ook mutaties aan de bur-
gerlijke gemeenten: nieuwe kerkleden en ‘bedankjes’. Voor 
deze mensen wordt respectievelijk een SILA-stip geplaatst 
of weggehaald. Die meldingen komen uit de deelnemende 
kerkgenootschappen, uiteindelijk van de betrokkenen zelf.
Voor vragen of meer informatie zie: www.sila.nl              ■

Elke zondag is er om 11.00 uur een eucharistieviering in 
de H. Antoniuskerk.

29 maart, Witte Donderdag 17.30 uur Vastenmaaltijd
15 april, 09.30 en 11.30 uur, 1e H. Communieviering in 
de Sint-Odulphuskerk voor geheel Best.
8 mei Bedevaart naar de H. Eik in Oirschot. Daarna op 
de koffie bij Pastoor Spijkers.

Voor meer informatie: 0499 32 12 76 of e-mail:
parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl

Op Kerstavond, 24 december 2017 was er, zoals al enkele jaren gebruikelijk, een Kerst-
viering voor de allerkleinsten onder ons. De belangstelling voor deze Sterretjesviering 
met peuters en kleuters was groot. Veel jonge ouders waren met hun kroost naar de       
H. Antoniuskerk gekomen om samen te bidden en te zingen. Het was een fijne, sfeer-
volle en inspirerende viering, waarin het kerstverhaal centraal stond. 
De betrokkenheid van de kleintjes was groot en ze hadden het het prima 
naar hun zin. Zeker voor herhaling vatbaar!
Daarom wordt er op Eerste Paasdag om 10.00 uur ook een Paasdienst 
voor de allerkleinsten gehouden. Wij hopen dan ook dat deze viering 
op dezelfde grote belangstelling mag rekenen als de Sterretjesviering.

U bent allen weer van harte welkom!                         ■

   U kunt uw gift contant in het zakje  
   doen en dit inleveren achter in de 
kerk of in de brievenbus van het parochiecentrum,
Wilhelminaplein 159.

  Kopij voor het Antoniusnieuws inleveren  
  voor 1 juni 2018
  e-mail:
parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl


