Juni 2019

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

Bedevaart H. Eik

Dat verdient een bloemetje..

Vanuit de Pastoraatsgroepen van onze parochie in Best,
werd dit jaar gezamenlijk de bedevaart in mei naar de kapel
van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik in Oirschot
georganiseerd.
Meer dan veertig
bedevaartgangers
gingen per auto of
op de fiets naar
deze mooie kapel.
Gelukkig waren de
weergoden hen goed
gezind en was het
prachtig weer, zodat
er volop genoten
kon worden van de mooie omgeving en de rust en stilte.
Pastor Brouwers ging voor in een korte viering, waaraan
ook diverse parochianen hun bijdrage leverden. Gezamenlijk werd er gebeden en werden de aloude Marialiederen
gezongen.

We prijzen ons gelukkig, dat in
onze kerk een ‘Bloemsiergroep’
actief is.
Onder de bezielende leiding van
Greetje zorgen zij steeds voor
mooie bloemschikkingen.
Natuurlijk worden er bloemen
ingekocht bij de bloemist, maar
ook materialen uit de eigen tuin
worden gebruikt.
Tijdens de kerkelijke feesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren
is de bloemversiering uitbundig en worden ook andere
elementen ingezet om onze H. Antoniuskerk er feestelijk
uit te laten zien.
Door het jaar heen, tijdens de
‘gewone’ zondagen, is de versiering
eenvoudiger, meer ingetogen.
In de Veertigdagentijd mogen we
gerust spreken van symbolische
schikkingen. In overleg met de
Pastoraatsgroep wordt bekeken hoe
de doorgaande lijn in de liturgie
vertaald kan worden in een passende schikking voor het altaar.
Achter in onze kerk staan een zestal tafels. Ook die worden
met regelmaat gebruikt voor het in
beeld brengen van een thema.
Tijdens de meimaand waren daarop
een aantal Mariabeelden te zien en
in de Goede Week elementen uit het
lijdensverhaal en Pasen.

Na afloop van de viering dronken de bedevaartgangers
samen nog een kopje koffie of thee, met iets lekkers erbij.
Er werd nog gezellig nagepraat, alvorens men aan de terugreis naar Best begon.
De komende periode wordt er hard gewerkt aan een grote
opknapbeurt van de kapel. We hopen volgend jaar in mei
weer een bedevaart naar de H. Eik te organiseren, zodat u
dan zelf kunt zien hoe mooi de kapel weer geworden is,
compleet met nieuwe banken!

Dankjewel

Wat gebeurt er allemaal?
De voormalige pastorie van onze kerk is verdeeld in een woongedeelte en een Parochiecentrum.
Op de benedenverdieping is een kleine ontvangstruimte en een kantoortje.
Bovendien is er een ontmoetingsruimte, waar (in ieder geval) om 10.00 uur
de koffie klaar staat. Velen vinden tijdens de openingstijden hun weg naar
deze ruimte. Onze harde werkers, die op het kerkhof actief zijn, houden er
hun pauze (hun schoenen doen ze, indien nodig, netjes bij de voordeur uit!).
Op de eerste verdieping is de keuken. Daar worden de koffie en thee gezet,
maar ook de afwas gedaan. Er worden regelmatig gesprekken gevoerd, zelfs
vergaderd, want daar nodigt de ronde tafel wel toe uit.
Ook is er de kantoorruimte voor de Pastoraatsgroep en een grotere vergaderruimte: de Duffhausszaal. Er is ook nog een tweede verdieping, met
opbergruimtes en twee vergaderkamers. Ons Parochiecentrum is eenvoudig ingericht.
Maar wat gebeurt er allemaal?
Natuurlijk wordt u er gastvrij ontvangen door iemand van de werkgroep ’Bemanning’. Zij beantwoorden uw vragen, zorgen
voor de koffie, beantwoorden de telefoon, nemen de intenties op en bieden, als u dat wenst, een luisterend oor.
Er wordt vergaderd of overlegd door de Contactgroep, de Pastoraatsgroep en de diverse werkgroepen.
De voorbereiding op het H. Vormsel vindt er plaats en dan zijn alle vergaderruimtes bezet.
Het kopieerapparaat doet veelvuldig dienst: liederen voor het koor, draaiboeken voor speciale vieringen, de intenties en de
lezingen voor de andere vieringen, het verhaal en gebed van de week, etc.
De liederen voor de zondagsviering worden er uitgezocht en gekopieerd en op een stick
gezet, zodat u ze op zondag in de kerk mee kunt zingen.
Elke week worden er de intenties en mededelingen voor in de kerk gemaakt.
Natuurlijk worden er ook de nodige mailtjes gelezen, beantwoord en verstuurd.
Er is iemand van de bemanning die voor de planten zorgt en regelmatig een mooi bloemetje
maakt voor op tafel. Een ander zorgt voor de verjaardagskaarten voor de vrijwilligers.
En niet te vergeten: er wordt ook gepoetst, gedweild, gestoft en gezogen, zodat ons
Parochiecentrum er altijd netjes uitziet!

Wist u dat:






De Antoniusviering, waarin we het Antoniusbrood deelden, op 16 juni was.
Onze bakker en bijna-buurman weer erg zijn best gedaan heeft, om er een mooi en lekker brood van te maken.
De Startviering op 8 september gehouden zal worden.
Er in de periode van 25 juni tot 8 september geen viering is op dinsdagochtend om 9.30 uur in de Avondmaalkapel.
Het DigiDulfke, speciaal voor kinderen, al aan de vierde editie toe is. U hem ook kunt hem lezen op de website of zelf
ontvangen als u een mailtje stuurt naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Kopij voor het volgende
Antoniusnieuws

We gedenken hen die overleden zijn,
maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze geloofsgemeenschap afscheid van:
17 april
Fien Vaessen-Jacobs
3 juni
Ton Bosch

In onze H. Antoniuskerk zijn getrouwd:
12 april

Tim Martens en Bo van Schaijk

In onze H. Antoniuskerk zijn gedoopt:
11 mei
12 mei

Milano Kraus
Colin Goossens

84 jaar
65jaar

Uw eventuele bijdrage kunt u tot uiterlijk 1 september
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
fijne zomer
(vakantie)!

