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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  

 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 klaar-

gezet, in de kraakwagens. Elke maand nemen er ook een 

aantal vrijwilligers van onze Antoniuskerk deel: als loper of 

als koffieschenkster.  

Nadat Fridi Leermakers in 2017 een mijlpaal bereikte door 

voor de 400e keer mee te doen, was het onlangs de beurt 

aan zijn zoon Bas. Bas haalde voor de 100e keer oud-papier 

op! Daarvoor werd hij gehuldigd en 

ontving hij een erespeld: ‘de bronzen 

zak’. Vroeger werd het papier in jute 

zakken verzameld en daaraan  

herinneren de erespeldjes die bij  

speciale jubilea worden uitgereikt. 

Vanaf deze plaats willen we Bas heel 

hartelijk bedanken voor zijn inzet!  

Natuurlijk willen we ook al onze  

andere deelnemers van harte  

bedanken!  

 

Misschien vindt u het ook de moeite waard 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 parochiesecretariaat:  

tel.: 0499 371276, e-mail:  

parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl 

Sterretjesviering en Schelpjesviering 

Het is in onze kerk inmiddels een goed gebruik om op  

Kerstavond te beginnen met een Sterretjesviering voor de 

allerkleinste kinderen. Een eenvoudige, korte viering, waarin 

het Kindje een plaats krijgt in de stal en het kerstverhaal  

verteld wordt, ondersteund door beelden.  

Spontaan werd door aanwezige kinderen een koortje gevormd 

en werden er samen kerstliedjes gezongen. Na afloop kregen 

alle kinderen een lichtje als blijvende herinnering aan de  

viering. 

Het is in onze kerk ook een goed gebruik dat de schelpjes 

waarmee de dopelingen gedoopt worden een mooie plaats 

krijgen in de ‘Schelpjesbol’. Zo is voor alle kerkgangers zicht-

baar welke kinderen door de doop opgenomen zijn in onze 

geloofsgemeenschap. Tijdens de ‘Schelpjesviering’ worden de 

doopschelpjes aan de dopelingen en hun ouders overhandigd, 

in de hoop dat die schelpjes, die een mooi plekje in onze kerk 

hadden, nu een mooie plaats thuis krijgen.  

Dit jaar werd de ‘Schelpjesviering’ gehouden op de eerste  

zondag van 2019. De kerststal stond nog in de kerk. In plaats 

van een kaarsje bij het Mariabeeld, werden nu kaarsjes bij de 

kerststal gezet.  

Bij wijze van hoge uitzondering 

mochten de dopelingen, eventueel 

met hun broertje of zusje, plaats-

nemen in de stal. De koster had 

zelfs een speciaal kribje geregeld!  

Er werden veel foto’s gemaakt:   

een mooie herinnering aan de doop  

en aan de kersttijd! 
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 Wist u dat: 

 Er bijna 60 kinderen op 19 mei hun Eerste H. Communie doen in de Sint-Odulphuskerk. De ’voorstelviering’ was op  

 24 maart in onze H. Antoniuskerk. 

 Bij de kerkberichten in Groeiend Best, het Oirschots Weekjournaal en Huis-aan-huis hetzelfde ‘voorwoord’ te lezen staat  

 en dat de pastores van onze parochie dit bij toerbeurt verzorgen. 

 Jan Verlegh al 25 jaar een trouw koorlid van het Lidwinakoor is. Natuurlijk verdient hij onze felicitatie en dank! 

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

 Ria en Jan de Ruijter gestopt zijn als vrijwilligers. Jarenlang hebben zij zich met hart en ziel ingezet voor onze  

 geloofsgemeenschap en wij zijn hen daar heel veel dank voor verschuldigd!! 

 Stephan Jacobs toegetreden is tot de Contactgroep. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes bij alle  

 werkzaamheden. 

 U uw bijdrage aan de Vastenactie kunt deponeren in de bus, die achter in de kerk staat. Dit kan nog tot Pasen. 

 De eerste editie van het DigiDulfke verschenen is en dit ook bij een aantal gezinnen in onze geloofsgemeenschap in  

 de mailbox is beland. Deze digitale nieuwsbrief, speciaal voor kinderen, verschijnt elke eerste zondag van de maand. 

 We in mei weer op bedevaart gaan naar de H. Eik in Oirschot. Wanneer precies en hoe we het vervoer gaan regelen  

 hoort u nog.  

Omgaan met dementie 

Afgelopen periode hebben een aantal vrijwilligers van de Bezoek-

groep en het Ontmoetingstriduüm van de Sint-Odulphus en onze 

H. Antoniuskerk de training ‘Signaleren en goed omgaan met de-

mentie’ gevolgd.  Deze bijeenkomst vond plaats in ons  

Parochiecentrum.  

De training, gegeven door Henk van den Heuvel en Karin van  

Straten van Alzheimer Nederland, was zeer verhelderend.  

Met voorbeelden en rollenspellen kreeg men inzicht in de wereld 

van mensen met dementie. Met name kwamen de gevoelens van 

verwarring, onzekerheid en de grip verliezen aan bod.  

Na afloop kregen de deelnemers een certificaat uitgereikt.  

 We gedenken hen die overleden zijn,  

 maar voortleven bij God en in ons hart.  

 We namen in onze geloofsgemeenschap afscheid van: 

 26 november   Mien van Ballekom-van Kaathoven         92 jaar 

 28 november  Dieny van den Biggelaar-van Lent           80 jaar 

 2 december  Annie Boerenkamp-Verhoeven               78 jaar     

 8 december  Ria Mitchell-Vermeulen     78 jaar 

 2 februari  Lies van Rooij-Kapteijns     92 jaar  

 In onze H. Antoniuskerk is gedoopt: 

 9 december 2018 

 Bo de Kort  

Rechthebbenden van graven op onze begraafplaats 

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

systeem, DocBase, 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.   

Het is fijn als u bij verhuizing of overlijden van een rechthebbende dit even aan ons doorgeeft.  

Kopij voor het volgende  

Antoniusnieuws 

Uw eventuele bijdrage kunt u tot uiterlijk 27 mei a.s.  

inleveren bij het parochiecentrum of mailen naar   

parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl 

De Pastoraatsgroep, de Contactgroep  

en de redactie en bezorgers van het  

Antoniusnieuws wensen u 

een Zalig Pasen! 
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