December 2018

Contactgegevens: H.Antoniuskerk - Wilhelminaplein 159 - 5684 VP Best - Tel.: 0499 - 37 12 76
email: parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl - bereikbaar op ma/di/do/vrij van 9.00 - 12.00 uur
Beste lezers, voor u ligt de 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 en
Groeiend Best houden wij u op de hoogte.
Mocht u informatie missen of zelf een bijdrage willen leveren aan dit katern, dan kunt
u ons mailen.

Allerzielen

Feestdagen:

De bloemstukjes en de gedachteniskruisjes van de overledenen.

ANTONIUSNIEUWS

8 december
Maria Onbevlekt Ontvangen
25 december
Hoogfeest van de geboorte van de Heer
26 december
Heilige Stefanus, eerste
martelaar
27 december
Heilige Johannes, apostel en evangelist
28 december
Onschuldige Kinderen,
martelaren
1 januari
Hoogfeest van Maria
Moeder van God
6 januari
Openbaring van de Heer
13 januari
Doopsel van Christus
25 januari
Bekering van de Heilige
Paulus
2 februari
Maria Lichtmis
22 februari
Cathedra van de Heilige
Apostel Petrus
19 maart
Hoogfeest van de Heilige Jozef

Ieder jaar op 2 november, het feest van Allerzielen, gedenken we in de H. Antoniuskerk
met dankbaarheid en respect de overledenen
van het afgelopen jaar.
In de kerk waren voor hen kleine bloemstukjes gemaakt: allemaal heel divers zoals ook
alle levens verschillend zijn verlopen. Bij
deze bloemetjes waren de gedachteniskruisjes van de overleden geplaatst.
In de viering werd over het leven van elke
overledene en de betekenis daarvan iets verteld. Bij hun gedachteniskruisje werd een
kaarsje aangestoken. Aan het einde van de
viering werd in een indrukwekkende stille
tocht, licht vanuit de kerk naar de begraafplaats gebracht. Na gezamenlijk gebeden te
hebben op de ‘Afscheidsplaats’, kon iedereen
zijn/haar kaarsje op een van de graven plaatsen.

Terug in de kerk dronken we een kopje koffie
en namen de families hun gedachteniskruisje
in ontvangst om het thuis een mooi plekje te
geven.
Niet alleen met Allerzielen, maar het gehele
jaar door gedenken wij onze overledenen
in de ‘Gedachteniskapel’ achter in de kerk.
Het gedachteniskruisje wordt hier tijdens de
avondwake of de uitvaartdienst neergehangen tot Allerzielen. Er ligt ook een boek, met
de gedachtenisprentjes die tijdens de uitvaartdiensten uitgereikt werden.
De Gedachteniskapel is open, als ook de kerk
geopend is. Iedereen is welkom om in deze
ruimte even stil te staan bij degene die gemist
wordt. Er is ook gelegenheid om een kaarsje
te ontsteken.
Een fijne manier om hen te gedenken die ons
■
dierbaar waren 			

Adventskalender voor kinderen

Sterretjesviering voor kleuters

Op dinsdag 27 november
2018 kunnen kinderen het
eerste luikje openen van
de Online-Adventskalender. Ga daarvoor naar de
kinderpagina op www.
kinderenbiddenvoorkinderen.nl Het luikje opent
zich als je erop klikt. Elke
dag is er een nieuwe verrassing om te lezen,
luisteren, kijken, doen… Op deze internetpagina zijn ook diverse andere activiteiten voor
kinderen te zien.

Kerst is misschien wel de
mooiste tijd van het jaar.
De sfeer, de vrolijkheid en
een prachtige boodschap
voor de hele wereld. Op
Kerstavond 24 december
wordt er daarom in onze kerk voor de peuters
en kleuters en allen, die samen willen bidden
en zingen, om de geboorte van Jezus te vieren weer een ‘Sterretjesviering’ gehouden.
Datum: 24 december
Tijdstip: 18.00 uur
Plaats: H. Antoniuskerk

Jan van Lieverloo 25 jaar diaken
Onder grote belangstelling, zowel vanuit de parochie als
van buiten de parochie, is zondag 23 september 2018 in de
H. Antoniuskerk te Best het 25-jarig jubileum van diaken
Jan van Lieverloo gevierd.

In een plechtige eucharistieviering ging deken L. Spijkers
voor samen met de pastores uit de R.K. Parochie SintOdulphus van Brabant. Ter gelegenheid van deze viering

was er een groot koor, bestaande uit het Lidwinakoor en de
Berse Canonici, samengesteld om de dienst op te luisteren.
Aan het einde van de viering sprak vice voorzitter G. Beenker van het Parochie Bestuur hem hartelijk toe en ging in
op het werk dat de jubilaris in onze parochie en daarbuiten
verricht heeft. Ook sprak Jan van Lieverloo een dankwoord
uit aan alle aanwezigen.
Door de vendeliers van het Sint Odulphusgilde, werd
voor de jubilaris en alle aanwezige gasten in de kerk nog
een vendelgroet gebracht begeleid door de tamboers met
een vendelmars.
De jubilaris wilde geen cadeaus maar graag een donatie die
werd geschonken aan de Stichting Pelgrimage Slachtoffers
Geweldmisdrijven.
Na afloop werd er in de H. Antoniuskerk een receptie gehouden die gezellig was en bijzonder geslaagd. Er ontstond
een lange rij door de vele felicitaties en woorden die men
met Jan wilde delen. Het wachten werd beloond met koffie
of thee en een petit four waarna een broodje en een drankje
werden geserveerd.
Vanuit de H. Antoniuskerk feliciteren wij Jan van Lieverloo
met dit prachtige jubileum. 				
■

In en rond de kerk

Lief en leed

De vendelgroet en vendelmars van het Sint Odulphusgilde.

Op 11 oktober heeft de burgemeester
van Best, de heer H. Ubachs op uitnodiging, een bezoek gebracht aan het
kerkhof. Hij werd aan de poort verwelkomd door de kerkhofmedewerkers Fridi, Ben en Frank.
De burgemeester kreeg een uitgebreide rondleiding met
deskundige uitleg over het reilen en zeilen op het Antonius
kerkhof en de Algemene begraafplaats. Hij toonde veel interesse in wat zich allemaal voordoet op het kerkhof.
Na afloop heeft hij, met de vrijwilligers, over diverse onderwerpen van gedachten gewisseld onder het genot van een
kopje koffie. De kerkhof medewerkers waren zeer ingenomen met zijn bezoek.

In onze H. Antoniuskerk zijn gedoopt:
7 oktober: Melvyn Brouwers
11 november: Sophie Termeer en Lexi van de Pol
			
Wij gedenken hen
			
die overleden zijn,
			
maar voortleven
			
bij God en in ons hart.
			
20 oktober Lies van Eijk- van Gompel 		
95 jaar
24 oktober Marco van der Kallen
56 jaar
14 november Annie Vorstenbosch-Wijtenburg
93 jaar

Van de redactie

Van het Pastoraat

U kunt het Antoniusnieuws ook in kleur
downloaden via www.odulphusvanbrabant.nl. Kopij voor het Antoniusnieuws
inleveren voor 1 maart 2019. Ingezonden
artikelen voor dit katern (maximaal 250
woorden) bij voorkeur opgemaakt in Microsoft Word.
mail: parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl

Elke zondagochtend om 11.00 uur bent u welkom voor het
bijwonen van de zondagviering in de R.K. H. Antoniuskerk. Elke dinsdagochtend: 09.30 uur Woord en communiedienst in de Avondmaalkapel.
Voor meer informatie:
mail: parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl
en wekelijks in Groeiend Best.

De Pastoraatsgroep, Contactgroep,
de redactie en bezorgers van
het Antoniusnieuws wensen u
een Zalig Kerstfeest en
een Voorspoedig 2019!

