September 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

Twee jubilarissen
Op zondag 1 september was er in de viering speciale aandacht voor twee
vrijwilligers die een jubileum vierden: Fridi en Corry Leermakers.
Het ziek-zijn en overlijden van hun jongste dochter Veronique, was voor hen
een heftige tijd. Zij hebben die omgebogen in het actief worden in onze kerk en
op ons kerkhof. Sinds de tijd, dat hun Veronique er een plaatsje heeft gekregen,
houdt Fridi elke zaterdag, al meer dan 25 jaar, het kinderkerkhof bij.
Tien jaar geleden werd hij beheerder van het kerkhof en zorgt samen met Ben,
Frank en Tiny, in een goede verstandhouding, dat ons kerkhof er uitziet als een
mooie tuin om te gedenken.
Corry was al lid van de ‘Ziekenbezoekgroep’ toen ze in 1994 gevraagd werd, om
samen met anderen ‘hulpkoster’ te worden en als zodanig de koster, Jan van
Bommel, te ondersteunen. Per 1 september 1995 werd ze dé koster.
In een Parochieblad uit die tijd, werd er een artikel aan gewijd. Corry zei daarin
onder meer: “Ik ben graag in de kerk. Het kosterschap is me niet helemaal onbekend, want mijn vader is ook koster geweest.”
Als taak van de koster noemde ze: ”Voor de diensten moet alles klaargezet en erna weer opgeruimd worden. Waxinelichtjes en
kaarsen moeten worden aangevuld en in december de kerststal opgebouwd en afgebroken.” Daarin is eigenlijk niets veranderd.
Een echtpaar in het zonnetje zetten, is in onze gemeenschap geen unicum: we hebben meer actieve stellen. Fridi en Corry zijn allebei actief in en rond de kerk. Ook dat
is niet uniek. Beiden krijgen ze een vergoeding voor hun vrijwilligerswerk; dat is wel
uniek en zegt alles over het belang van hun inzet en de waardering die daarvoor is.
Mogelijk vermoedde Corry, dat dit jubileum ongemerkt voorbij zou gaan en wilde
zelfs het feest zelf organiseren. Ze stuurde, zoals wel vaker, de nodige mailtjes aan de
Contactgroep, zelfs met de titel ’Voor de goede gang van zaken’ met daarin de nodige
feiten en aanwijzingen.
Trouwe vrijwilligers verdienen het om door de parochie bedankt te worden. Dit was
wel lastig, aangezien deze twee al een Paaskaars, oorkonde, Antoniusspeldje en Corry
zelfs een ’lintje’ heeft gehad. Misschien minder groots, maar een bloemetje en een
drankje zijn een welverdiende attentie. Bovendien was er om hen, en alle vrijwilligers
en aanwezigen een feestelijke traktatie bij de koffie. Velen maakten gebruik om Fridi
en Corry te feliciteren. Daar sluiten wij ons graag bij aan!
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‘Brother
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is een betekenisvolle
en emotionele filmervaring op muziek van Donovan.
De film wordt vertoond in het parochiecentrum, naast onze kerk, op donderdag 24 oktober a.s. en begint
om 19.30 uur. I.v.m. de organisatie willen wij u vragen zich aan te melden via het Parochiecentrum.

De Startviering

Een droom ...

Op zondag 8 september was deze
speciale viering, met zang van het
Lidwinakoor, om samen het
nieuwe werkjaar te beginnen.
Een aantal vrijwilligers droegen
bij de aanvang een attribuut, waar zij mee werken, mee naar voren.
De voorgangers, pastor Papenburg en aalmoezenier van Lieverloo,
en de acolieten, namen in eerste instantie plaats in de kerk, in
plaats van op het priesterkoor.
Tijdens het moment van Mystagogie, sprak pastor Papenburg
n.a.v. het thema en de lezingen, over het belang van het goede
gesprek. “Jezus loopt mee, luistert goed, leeft zich in, gebruikt
de woorden en gedachten van de ander en spiegelt deze in een
perspectief voor de toekomst. Willen wij in het komende werkjaar
met elkaar en met alle mensen die we ontmoeten het goede gesprek aangaan, dan worden we uitgenodigd de drie stappen van
Jezus in de praktijk te brengen: loop met elkaar mee, luister
onvoorwaardelijk, laat zien dat je oprecht begaan bent. Dit meelopen zorgt voor herkenning en geeft perspectief.”
Na de geloofsbelijdenis vertelde Stephan Jacobs waarom hij betrokken was bij onze kerk en gekozen heeft om er vrijwilligerswerk
te gaan doen. De toehoorders waren onder de indruk en een luid
applaus viel hem ten deel.
Na afloop maakten velen gebruik om, onder het genot van een
kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek
te gaan.
Een mooi, inspirerend begin van een nieuw werkjaar!

We gedenken hen die overleden zijn,
maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze geloofsgemeenschap afscheid van:
12 juni
Riley Dielemans
7 juli
Riekie van Hintum-Brands
31 juli
Lenie van der Kallen-Raaijmakers

In onze H. Antoniuskerk zijn gedoopt:
22 juni
7 juli
13 juli
7 september

Vaianna van Esch
Jermain Gerrits
Mayson Dijkhuizen
Jaycee van Gennip

22 dagen
76 jaar
86 jaar

Deze nacht had ik een droom,
een droom van een parochie
waarin mensen elkaar echt willen ontmoeten
en een deel van hun levensweg samen willen gaan.
Het is een parochie
waarin het woordje ‘moeten’
vervangen is door ‘mogen’.
Waar eigenbelang nooit de voorrang krijgt
op de belangen van de groep.
Waar jong en oud ongedwongen samen leven,
met geloof, eerbied en vertrouwen in elkaar.
Daarom kunnen ze ook echt met elkaar praten,
over alles wat hen gelukkig maakt
maar ook over wat hen minder gelukkig maakt.
Het is een parochie
waarin niemand wordt uitgesloten,
noch om zijn afkomst, noch om zijn taal,
noch om zijn eigenheid, noch om zijn kunde.
Men weet iedereen te waarderen
omdat er zoveel moois te ontdekken valt
in de rijkdom van de verscheidenheid.
Het is een parochie
waarin het woordje ‘God’ tastbaar is
in kleine, onopvallende daden van mensen,
die echt proberen samen te werken.
Het is een parochie waar hartelijkheid voelbaar is
omdat eenieder zich verantwoordelijk weet,
elk met zijn eigen inbreng,
als een grote familie rond dezelfde Vader.
Toen werd ik wakker en ik besloot:
‘Aan die droom
wil ik voortaan van harte meewerken’.
U ook?

Kopij voor het volgende
Antoniusnieuws
Uw eventuele bijdrage kunt u tot uiterlijk 1 november
a.s. inleveren bij het parochiecentrum of mailen naar
parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl

Wist u dat:








De voorbereiding op het H. Vormsel al in volle gang is.
De Vormselviering op zaterdag 16 november, om 19.00 uur is.
De voorbereiding nog steeds gebeurt door een gezamenlijke werkgroep van de H. Antonius– en Sint-Odulphuskerk.
We heel blij zijn dat Jan de Ruijter zijn prachtige PowerPointpresentaties, waarin veel werk en deskundigheid gestoken is,
weer wil vertonen.
Hulpbisschop monseigneur Mutsaers het H. Vormsel komt toedienen.
De vieringen op dinsdagochtend om 9.30 uur in de Avondmaalkapel weer begonnen zijn.
We enkele nieuwe kasten gekregen hebben op het Parochiecentrum. Dank aan de gulle gever!

