
Mag ik mij even voorstellen......

ANTONIUSNIEUWS

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

Juni 2018

Feestdagen:

29 juni Petrus en Paulus

3 juli H. Thomas

22 juli H. Maria Magdalena

25 juli H. Jacobus

6 augustus Gedaanteverande-
ring van de Heer

10 augustus H. Laurentius

15 augustus Maria Tenhemel-
opneming

24 augustus H. Bartolomeus

8 september Maria Geboorte

21 september H. Matteüs

29 september H. Michaël

H.Antoniuskerk
Wilhelminaplein 159

5684 VP  Best
0499 - 37 12 76

bereikbaar op
werkdagen van
9.00 - 12.00 uur

woensdag gesloten

Mijn naam is Frans Ver-
hoeven, sinds 2011 eme-
ritus pastoor en deken. 
Op de 1e zondag van de 
maand mag ik voorgaan 
in de eucharistieviering 
van de geloofsgemeen-
schap Antonius Best.

Ik ben in de koude win-
ter van 1942 geboren te Udenhout als derde 
kind. Na mij zijn er nog twee kinderen gebo-
ren. Vader was boer, moeder verzorgde het 
huishouden en op de boerderij was ook voor 
ons kinderen altijd wel iets te doen en te be-
leven. Ik ben op zeker moment misdienaar 
geworden en na de lagere school zoals zoveel 
jongens eigenlijk heel vanzelfsprekend naar 
klein seminarie Beekvliet gegaan. Dat was 
een internaat met gymnasium als vooroplei-
ding voor het priesterschap. Maar van een 
echte keuze voor het priesterschap was toen 
nog geen sprake. Pas later ga je een echte 
keuze maken. Bij mij is dat gebeurd tijdens 
de studie filosofie en theologie in Haaren.
In 1967 ben ik samen met zeven anderen door 
Mgr. J. Bluijssen tot priester gewijd. Aanslui-
tend ben ik benoemd als kapelaan in de St. Jo-
zefparochie, toen een oude volksparochie te 
Helmond. Daar heb ik de eerste stappen gezet 
in het pastoraat. Dat betekende vooral gods-
dienstles geven op de basisscholen, kamperen 
met de verkennerij en veel huisbezoek doen. 
Ik denk nog steeds met veel plezier terug aan 
die eerste jaren.
In 1973 ben ik benoemd in Eindhoven in de 
parochie Woensel-Oost. Dat was toen een 
nieuwbouwwijk en een parochie in opbouw 
met allemaal jonge mensen. Iedereen voelde 
zich toen nog bij de parochie betrokken en 
aan vrijwillig(st)ers was geen gebrek. Door 
het 2e Vaticaans Concilie kwam er ruimte in 
de kerk. Er was creativiteit, de jongerenkoren 
zorgden voor een nieuwe liturgie, er kwam 

een Pastorale School voor toerusting van pa-
rochianen en ik heb aan dat alles graag mee-
gewerkt.

Het pastoraat is heel veelzijdig en boeiend. Je 
hebt contact met mensen van alle leeftijden. 
Het gaat om werken met vrijwilligers, om 
toerusting met cursuswerk en liturgie. Na-
tuurlijk is het verzorgen van uitvaarten vaak 
pijnlijk, maar het is ook een heel  dankbaar 
deel van het pastoraat. 
In Eindhoven heb ik daarna meerdere func-
ties gehad. In 1988 heeft mgr. Ter Schure mij 
benoemd tot deken en ik ben in 2011 in die 
functie met emeritaat gegaan. Het dekenaat 
Eindhoven had in de begintijd nog een eigen 
bureau en ik werd parttime vrijgesteld voor 
het werk als deken. Het gaf mij de mogelijk-
heid om de parochies van binnenuit te leren 
kennen en ik zag hoe pastores probeerden 
aansluiting te vinden bij de maatschappelijke 
ontwikkelingen.
Kerkelijk gesproken heb ik zo een heel boei-
ende tijd meegemaakt: van volkskerk naar 
keuzekerk met veel vrijwilligers en tenslotte 
naar de kleine kerk die we nu vormen in een 
geseculariseerde samenleving. Dat was niet 
altijd gemakkelijk. Vooral de betrokkenheid 
van parochianen bij de parochie werd minder 
en dat deed pijn. Maar ik heb er steeds alle 
vertrouwen in gehad dat ook in de huidige 
samenleving een geloofsgemeenschap van 
grote betekenis kan zijn voor de samenleving. 
Ik hoor vaak mensen zeggen: onze kinderen 
zijn wel niet kerkelijk, maar ze doen wel….! 
Blijkbaar is er toch zaad gezaaid dat wortel 
schiet. 
Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze voor 
het priesterschap, want het pastoraat heeft mij 
steeds veel voldoening gegeven.
Als emeritus verzorg ik nu nog in enkele pa-
rochies zondagsvieringen zoals hier in de An-
toniuskerk Best en een enkele keer doe ik op
verzoek van een parochie een uitvaartdienst. 



Van het Pastoraat

Lief en leed

Op bedevaart naar de H. Eik

   Zomervakantie

In en rond de kerk

25

   Inleveren kopij

....Wist je dat

In onze H. Antoniuskerk zijn gedoopt:

18 maart: Dilayza Bos 

10 juni:    Jason en Isabella Ding

   Wij gedenken hen
   die overleden zijn,
   maar voortleven
   bij God en in ons hart.
    
10 maart Marian van der Eerden-Zeeuwen 73 jaar
2 april Joke Broeders-van Bommel 83 jaar
6 april Piet Peeters   72 jaar
21 mei Wim Broeders   85 jaar 

 De werkzaamheden in en rondDe werkzaamheden in en rond  
 de kerk, verricht door  de vrij-
 willigers, gaan ook in de  
  zomer en tijdens de vakan-
tieperiode gewoon door. Op het kerkhof 
wordt nog iedere dag geschoffeld en op-
geruimd, de interieurverzorgsters dragen 
zorg voor een schone kerk en de siergroep 
steeds weer voor een mooi en kleurrijk 
welkom. Voor een bezoek bent U van 
harte welkom op de zondag bij de eu-
charistieviering van 11.00 uur, vanaf september op dinsdag 
bij de dienst van 09.00 uur en in de zomermaanden kunt u 
de kerk bezoeken op vrijdagochtend tussen 09.00 uur-12.00 
uur. Ook op ons parochiesecretariaat bent u s’ochtends 
welkom, voor een kopje koffie of thee, een luiste-
rend oor, of om even goede moed op te doen. 

In mei hebben een aantal parochianen uit Best, ter gelegen-
heid van de Mariamaand, een bezoek gebracht aan de kapel 
de H.Eik in Oirschot. Dat deze jaarlijks terugkerende tra-
ditie om op bedevaart te gaan al heel lang wordt gehouden 
was mij wel bekend. Dit jaar was er voor mij een aanleiding 
en ook de gelegenheid om me bij het gezelschap te voegen. 
Het was een prachtige, zonnige dag en de organisatoren van 
de bedevaart hadden, voor het vervoer, een fijne bus ge-
regeld. Bij de kapel aangekomen werd er door een aantal 
bedevaartgangers een kaarsje aangestoken. Het is een tafe-
reel dat zich overal in de wereld voordoet en ook iedereen 
begrijpt. Uit de vele brandende kaarsen kon je ook afleiden 
dat de kapel druk bezocht wordt.
Daarna werd er een Mariadienst gehouden o.l.v. diaken Jan 
van Lieverloo. Na afloop van de dienst was er nog de gele-
genheid om even in de prachtige bosrijke omgeving van de 
kapel te vertoeven. Na het bezoek aan de kapel werden we 
gastvrij onthaald in het Koetshuis bij het Pastoraal Centrum 
Oirschot. Onder het genot van het kopje koffie of thee, met 
een plak cake, werd er veel nagepraat. ,,Het is elke keer 
weer gezellig om met zo’n groep samen te zijn’’, zei een 
van de bedevaartgangers. ,,Ik kom hier al sinds de jaren zes-
tig. En elke keer kan ik er weer van genieten.’’
Aansluitend werd de terugreis aanvaard. 
Voor mij was deze bedevaart naar de H. Eik een mooie er-
varing.
Een mede bedevaartganger    ■

Ook in de komende vakantieperiode is de pastoraatsgroep 
bereikbaar en aanspreekbaar voor de parochianen.

Voor al uw vragen of wilt u informatie:

Tel.: 0499 37 12 76 of e-mail:
parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl

Daarnaast ben ik nog verbonden aan Sint Annaklooster 
als lid van de raad van toezicht. Sint Annaklooster is een 
zorginstelling met o.a. het palliatief centrum Hospice de 
Regenboog op het terrein van Eikenburg. Verder ben ik 
momenteel verbonden aan het bestuur van de Kerkelijke 
Instelling Straatpastoraat Eindhoven die het pastoraat voor 
dak- en thuislozen verzorgt. En dan zijn er nog enkele klei-

nere stichtingen waar ik bestuurslid ben. 
Wat mijn hobby’s betreft: ik heb altijd graag naar muziek 
geluisterd, klassieke muziek en gregoriaans vooral, maar 
ook muziek van Bob Dylan en zelfs Tina Turner kan ik 
waarderen. Een grote hobby is ook tuinieren, zeker nu ik 
met emeritaat ben. 
Frans Verhoeven                  ■

…..als je graag mooi weer wilt in je vakantie moet 
je de heilige Clara een worst beloven
….. men zich in de Antoniusgemeenschap kan op-
geven als vrijwilliger voor diverse koren en werk-
groepen!
….. Maria uit de tijd? Dus niet! Museum het Catha-
rijneconvent in Utrecht had in 2017 de grootste ten-
toonstelling uit haar geschiedenis samengesteld, met 
als thema: Maria. Velen zullen gedacht hebben: is dat 
nog wel van deze tijd? Ja dus: in de eerste twee maan-
den na de opening had de tentoonstelling al meer dan 
dertigduizend bezoekers!

  Kopij voor het Antoniusnieuws inleveren  
  voor 1 september 2018.
  e-mail:
parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl
of:  op het Parochiesecretariaat Wilhelminaplein 159


