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Beste lezers, 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
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

Afscheid van dirigent Jean Pennings
Op 17 juni werd de Antoniusviering gehouden. Deze speciale eucharistieviering werd
mede opgeluisterd door het Lidwinakoor,
organist Meeske van Halteren, dirigent Jean

Pennings de drijvende kracht geweest achter
verschillende hoogtepunten van het Lidwinakoor en heeft hij er voor gezorgd dat het een
succesvol maar vooral een gezellig koor is.

ANTONIUSNIEUWS
Feestdagen:

18 oktober
Heilige Lucas
28 oktober
Heilige Simon en Judas
1 november
Allerheiligen
7 november
Heilige Willibrordus
9 november
Sint-Jan van Lateranen
25 november
Christus Koning
30 november
Heilige Andreas
8 december
Maria Onbevlekt
Ontvangen
Contactgegevens:
H.Antoniuskerk
Wilhelminaplein 159
5684 VP Best
0499 - 37 12 76
bereikbaar op
ma/di/do/vrij
van 9.00 - 12.00 uur

Jean Pennings met zijn allerlaatste optreden als dirigent van het Lidwinakoor

Pennings en enkele gastmuzikanten. Na deze
viering moet het koor helaas afscheid nemen
van hun dirigent Jean Pennings. Na 10 jaar de
muzikale leider van het Lidwinakoor te zijn
geweest heeft Jean aangegeven het “stokje”
over te willen dragen. Hij had al enige tijd
geleden aangegeven dat hij het wat rustiger
aan wilde gaan doen. In die 10 jaar is Jean

Na de Antoniusviering werd er met pijn in het
hart door koorleden en kerkgangers afscheid
genomen van dirigent Jean Pennings. Hij zal
worden gemist.
Het parochiebestuur is al bezig met een opvolger.
Jean, hartelijk dank voor alles en hopenlijk
■
nog vele jaren in goede gezondheid.

Kerkbalans. Doet u in 2019 ook mee?
Een plek om tot jezelf te komen of anderen
te ontmoeten, een markant gebouw, een plek
om te vieren en te geloven – voor iedereen
heeft de kerk een eigen betekenis. Onderhoud
van het kerkgebouw maar ook het pastoraal
werk en maatschappelijke projecten kosten
geld. Alle bedragen,
groot en klein helpen.
Samen kunnen we van

betekenis zijn en blijven voor de mensen om
ons heen. Dit jaar misschien niet meegedaan,
maar het komend jaar?
De actieperiode is van 19 januari t/m 2 februari 2019.

Fakkeltocht bij herdenking bevrijding Best
Op woensdag 24 oktober vindt de officiële herdenking plaats
van de bevrijding van Best.
Dit jaar wordt dat voor het eerst vooraf gegaan door een
fakkeloptocht die start bij het Kruispark. Deze Fakkeltocht
wordt georganiseerd door de Raad van Kerken in samenwerking met het Comité Herdenkingen Best.
In het Kruispark staat het oorlogsmonument, opgericht voor
de 46 Bestenaren die tijdens de 2e Wereldoorlog zijn omgekomen. Naast een houten kruis staat er ook een gedenksteen
met de tekst: ‘Pax. Nulla salus bello’ (Vrede. Er is geen heil
in de oorlog).
De fakkeltocht, voorafgegaan door een korte bijeenkomst,
leidt naar de Koetshuistuin waar wordt aangesloten bij de
herdenking bij het Schotse monument.Vooraan de Fakkeltocht loopt de Bag Piper, waardoor de tocht begeleid wordt
door doedelzak muziek.
U bent van harte welkom om met deze fakkeltocht het belang van vrede en bevrijding te onderstrepen.
Voor de kinderen zullen led-lampjes aanwezig zijn.

Programma 24 oktober 2018
18.00 uur aanvang fakkeltocht bij het Kruispark.		
18.45 - 19.00 uur voorprogramma
Muziekstuk Harmonie St. Caecilia,
19.00 uur openingswoord: Harry Smits
19.04 uur muziekstuk: Dhr. Willie McVean (Dutch pipes)
19.08 uur toespraak Burgemeester,
Aankondigen 1 minuut stilte,
Daarna kranslegging met collegeleden
19.15 uur: koren
19.22 uur: gedicht door kinderen
19.27 uur: diverse andere kransleggingen
19.30 uur: Schots volkslied met Willie McVean (Flower of
Scotland)
19.35 uur: Brits en Nederlands volkslied met Harmonie St.
Caecilia
19.40 uur: slotwoord: Harry Smits
19.41 uur: slotlied: Harmonie St. Caecilia en zanggroepen:
We’ll meet again

Vrijwilligers waardevol en onmisbaar!
Veel werkzaamheden binnen de parochie worden verricht
door vrijwilligers. Zij zijn er in allerlei soorten en maten
met diverse werkzaamheden van een uurtje tot vele uren inzet per week. Je kunt ze indelen naar twee groepen. ‘Zichtbare’ en ‘onzichtbare’ vrijwilligers. Zonder de meer ‘zichtbare’ vrijwilligers zou het kerkhof en het kerkplein er niet
zo keurig bijliggen. De kerk zou er niet zo netjes opgeruimd
en versiert uitzien. Wordt u niet hartelijk ontvangen op het
parochiecentrum met een kopje koffie of thee.
Er zijn ook vrijwilligers die hun taak verrichten als stille
kracht, belangeloos en spontaan. Zelfs ontvangen ze bijna
nooit een ‘dank je wel’. Zonder deze ‘onzichtbare’ vrijwilligers zouden wij op zondag niet samen kunnen komen in de
sfeervol met muziek omgeven kerkdienst. Werd de Nieuwsbrief niet gemaakt, gedrukt en bij u thuis bezorgd. Kunnen
de pastores zich niet bezig houden met de taak waarvoor zij
zijn aangesteld, Pastorale zorg voor onze parochianen.
We kunnen – het zal niemand verbazen – altijd extra mensen gebruiken.

Hier een overzicht van vrijwilligers in de diverse werkgroepen die we op dit moment heel goed kunnen gebruiken:
Gastvrouw/gastheer op het Parochiesecretariaat. 1 ochtend(+/- 3 uurtjes) per week.
Bezorger Nieuwsbrief 5x per jaar (+/- 2 uurtjes per keer).
Interieurverzorgster in de H. Antoniuskerk. 1 middag(+/- 3
uurtjes) per week.
Oud papier ophalen. 1 avond(+/- 3 uurtjes) per maand.
Contactgroepleden voor diverse taken.

Lief en leed

Van het Pastoraat

In onze H. Antoniuskerk is gedoopt:
26 augustus
			
			
			
			

Ted van Kemenade
Wij gedenken hen
die overleden zijn,
maar voortleven
bij God en in ons hart.

21 mei 2018		
Wim Broeders
85 jaar
10 juli 2018		
Liliane Lagrené
74 jaar
25 augustus 2018 Regina van Deursen-Beekman 80 jaar

Voor aanmelden of aanvullende informatie kunt u altijd
contact opnemen met het parochiesecretariaat.
Tel.: 0499 37 12 76
Bereikbaar: ma/di/do/vrij van 09.00 - 12.00 uur of
mail: parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl

Van de redactie
Kopij voor het Antoniusnieuws inleveren
voor 9 november 2018

Elke zondagochtend om 11.00 uur bent u welkom voor
het bijwonen van de zondagviering in de R.K. H. Antoniuskerk - Wilhelminaplein 157 - Best.
Elke dinsdagochtend: 09.30 uur Woord en communiedienst
in de Avondmaalkapel
2 november 19.00 uur Allerzielendienst
24 november 19.00 uur Vormselviering met mgr. de Korte
(inschrijfformulieren ontvangt u via de school van uw kind
of stuur een mail)
Voor meer informatie:
mail: parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl
en wekelijks in Groeiend Best.
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Interview met deken L.J.M. Spijkers
De H. Antoniuskerk en haar parochianen zijn één van
de 5 kerken en gemeenschappen in de R.K. Parochie SintOdulphus van Brabant, dat behoort tot de dekenale regio
Bladel-Oirschot, met aan het hoofd deken L.J.M. Spijkers.
Hij is tevens pastoor van onze parochie Sint-Odulphus van
Brabant waarvan de H. Antoniuskerk en zijn gemeenschap
deel uitmaakt. De fusie van de 5 kerken en gemeenschappen heeft 5 jaar geleden plaatsgevonden en het is tijd om
pastoor L. Spijkers beter te leren kennen waarbij dit interview misschien aan bijdraagt.
Wat voor opleiding heeft u genoten?
In augustus van het jaar 1957 ging ik, 12 jaar oud, naar een
internaat: het klein seminarie Beekvliet van het Bisdom van
‘s-Hertogenbosch in Sint-Michielsgestel. Daar ben ik in juni
1964 geslaagd voor het gymnasium alpha. Vervolgens heb
ik van augustus 1964 tot en met juli 1967 filosofie en theologie gestudeerd aan het grootseminarie van het Bisdom
van ‘s-Hertogenbosch in Haaren. Toen dat in 1967 gesloten
werd heb ik mijn priesteropleiding voortgezet aan de Theologische Faculteit in Tilburg waar ik in 1969 mijn diploma
kandidaats theologie heb behaald. Tenslotte heb ik daar tussen 1969 en 1971 de pastorale opleiding gevolgd voordat ik
op 29 mei 1971 door Monseigneur Bluijssen in de Sint Jan
in Den Bosch tot priester werd gewijd.
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Wanneer wist u dat u priester wilde worden?
Dat ik priester wilde worden wist ik al toen ik 8 jaar oud
was. Ik was misdienaar en vond alles mooi wat met de kerk
te maken had: de verhalen, de gezangen, de vieringen en
vooral het voorbeeld van de pastoor.
Waar was uw eerste parochie?
Mijn eerste parochie was in Tilburg. Ik werd benoemd als
rayonpastor voor drie parochies en wel Ringbaan Oost, Koningshoeven en Heuvel met de kerken van het Allerheiligst
Sacrament, Onze Lieve Vrouw van Lourdes en Sint Jozef.
Mijn voornaamste taak was het bevorderen van de samenwerking van deze parochies op het terrein van alles wat met
kinderen en jongeren te maken had zoals de katechese op
de scholen, de eerste communie, het Vormsel, de kinder- en
jongerenkoren en het jongerenwerk.

De 12 dekenaten in het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch

Wat is het zwaarste en wat is het leukste in uw werk?
Ik ben van 1971 tot en met 1985 kapelaan geweest in Tilburg
en in 1985, toen ik 40 was, benoemd tot pastoor in Geffen
en Vinkel. Mijn jaren als kapelaan waren alleen maar pret-

samen optrekken om tot een betere wereld te komen........
tig en eigenlijk zonder zorgen en helemaal niet zwaar. Als
pastoor kreeg je de verantwoordelijkheid voor de parochie
en als kapelaan was dat nog niet zo. Het zwaarste vond ik de
moeilijke situaties die ik meemaakte in Geffen en Vinkel bij
dodelijke ongelukken en ernstige ziektes die ik moest begeleiden en ook dat ik daar helemaal alleen voor stond. Het
leukste de eerste communievieringen, de dopen, de trouwmissen, Kerstmis, Pasen en openluchtvieringen.
Hebt u wel eens gedacht “ik hou er mee op” en om welke
reden was dat?
Eigenlijk heb ik dat nooit gedacht. Ik ben nog altijd blij en
gelukkig met de keuze die ik gemaakt heb om priester te
worden. De laatste tijd heb ik wel moeite met mensen van
de Kerk die naar mijn gevoel met hun opvattingen en gedragingen in strijd zijn met wat Jezus bedoelde met zijn voornaamste gebod: hebt elkaar lief.
Hoe ziet uw dagtaak eruit?
Iedere dag is anders. Het is ook steeds weer verrassend wat
er op een bepaalde dag op je pad komt. Er zijn veel vergaderingen om alles in kerk en parochie voor te bereiden en goed
te laten verlopen. Ik ga voor in uitvaarten, weekendvieringen, dopen, trouwmissen en jubileumvieringen en ik bezoek
mensen thuis. Als Deken en kanunnik heb ik vaak contact
met de bisschop en met andere pastores in ons Dekenaat.
Wat had u graag gedaan maar is er nooit van gekomen?
Ik had graag leren converseren in een andere taal bijvoorbeeld Frans, Duits of Engels, maar daar is het niet van gekomen. Fietsen doe ik graag maar ook dat doe ik te weinig.
Wat zijn uw hobby’s?
Ik volg met grote interesse de politiek in eigen land, maar
ook in Europa en internationaal. Ik maak graag rondreizen
in Europa. Ik ga graag elk jaar op bedevaart naar Lourdes.
Ik heb interesse in de geschiedenis, vooral van onze kerken
en dorpen, maar ook van ons land en van de Tweede Wereldoorlog. Ik houd van sport vooral van wielrennen, schaatsen en voetballen. Ik ben vooral fan van Oirschot Vooruit,
Spoordonkse Boys en de Bocht.
Van welke muziek houdt u?
Ik houd van de liedjes van Guus
Meeuwis, Jan Smit, Ilse de Lange en
Claudia de Breij.
Stel dat het simpel zou zijn om de wereld te veranderen. Wat
zou u dan doen of voorstellen?
Ik zou voorstellen: nooit ergens nog oorlog. Meningsver-

schillen nooit met wapens en geweld oplossen maar altijd
met praten. Ieder in zijn waarde laten en ook wat het geloof
betreft de mening van andere godsdiensten respecteren en
samen optrekken om tot een betere wereld te komen.
Wilt u hier nog iets aan toevoegen?
Vaak bidden we met de woorden van Jezus zelf: ‘God onze
Vader, uw Rijk kome.’ We willen graag dat Gods rijk komt.
Daarmee bedoelen we een wereld zoals God die bedoeld
heeft. Een wereld waarin we als broers en zussen met elkaar
omgaan en niemand voor iemand nog bang hoeft te zijn.
Het is precies dat waar we in onze parochie aan willen bouwen: dat we in liefde met elkaar verbonden zijn en er willen
zijn voor elkaar zonder dat iemand wordt uitgesloten. ■

