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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  

 
 

 

 

H. Vormsel  

De afgelopen maanden werden 27 jongens en meisjes uit heel Best voorbereid op het  

H. Vormsel. Zij kregen dit sacrament toegediend door Mgr. R. Mutsaerts, hulpbisschop van ons 

bisdom, in een speciale viering op zaterdag 16 november jl. in onze kerk.  

Voor het zover was, werd er allereerst een informatieavond gehouden voor de a.s. vormelingen  

en hun ouders. Voor het vormsel kiezen natuurlijk de ouders, maar ook de kinderen worden  

betrokken bij die keuze: zij moeten het zelf ook willen.  

Dit jaar hadden meer dan tien enthousiaste ouders zich aangemeld, die de uitdaging om mee te 

helpen bij de voorbereiding aan wilden gaan.  

Natuurlijk was de werkgroep ‘Vormselvoorbereiding’ heel blij met zoveel betrokkenheid! 

Er waren drie voorbereidende avonden met als thema ’Ik ben gedoopt / om te breken en delen / en in Zijn geest te leven’. 

Elke avond werd gestart met een viering in onze kerk, waarbij passende, inspirerende teksten werden gelezen en er  

geluisterd werd naar hedendaagse muziek, ondersteund door prachtige beelden. Na elke viering gingen de kinderen in groepjes 

uiteen om, onder leiding van ouders, na te praten over het thema. Opvallend was dat de kinderen heel goed probeerden hun 

mening te verwoorden en respectvol luisterden naar elkaar!  

In de Sint-Odulphuskerk was de ‘Presentatieviering’, waarin de aanstaande vormelingen zich presenteerden aan de geloofs-

gemeenschap. In de H. Antoniuskerk was ook een middagbijeenkomst, waarin de jeugdigen kennismaakten met verschillende 

werkgroepen. Geïnteresseerd werd er geluisterd en werden er vragen gesteld.   

En dan de Vormselviering: de kerk was bijna tot de laatste plaats bezet, wat aangeeft dat deze kinderen in het leven van velen  

een belangrijke plaats innemen en nu lieten die opa’s en oma’s, andere familieleden en betrokkenen zien, dat ze er graag bij  

waren op deze speciale dag. Diverse kinderen hadden en rol in de viering, die ook de nodige tradities kende in teksten, symbolen 

en gebaren. Het verhaal dat de bisschop vertelde over Tom was heel herkenbaar: kleine dingen kunnen het verschil maken en 

daarvoor hoef je niet volwassen te zijn!  

We mochten genieten van zang van ‘De Gouden appeltjes’ en van de prachtige beelden die getoond werden op het scherm.  

De werkgroep wil graag alle vormelingen van harte feliciteren en alle kinderen en ouders bedanken voor een fijne voorbereiding 

en Vormselviering. Ook alle anderen die hieraan meegewerkt hebben: hartelijk bedankt! 

Terugblik film over de H. Franciscus ‘Brother Sun, Sister Moon’  

Donderdag 24 oktober jl. was er weer een filmavond in het Parochiecentrum van de H. Antoniuskerk.  

De grote zaal was druk bezet en het was de vraag of men niet uit moesten wijken naar de Avond-

maalkapel. Veel belangstelling dus, wat fijn is voor hen die deze avond organiseerden!  

De film ‘Brother Sun, sister Moon’  gaat over het leven van de heilige Franciscus van Assisi en  

dat gezien van uit zijn beleving. Na een leven van rijkdom en overheersing bekeerde hij zich naar 

een leven van armoede en nederigheid. Tegen het einde van zijn leven schreef hij het ‘Zonnelied’: 

het lied van de lofprijzing van God om de Schepping. 

De boodschap van paus Franciscus in zijn encycliek ‘Laudato Si’ is mede gebaseerd op het  

Zonnelied. In deze rondzendbrief roept de Paus op tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop 

wij de toekomst van onze planeet gestalte geven. Na ruim acht eeuwen is de inhoud van het  

‘Zonnelied’ nog steeds actueel!  

Al met al weer een heel boeiende avond! 
 

Deze bijdrage mochten we ontvangen van een enthousiaste deelnemer. 
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 Wist u dat: 

 De informatieavond over de Eerste H. Communie geweest is.  

 Aanmelden nog kan via het Parochiecentrum tot uiterlijk 17 december a.s. 

 De viering zelf, voor alle kinderen van Best, op zondag 17 mei 2020 in de Sint-Odulphuskerk gehouden wordt.  

 Onze koster voor de adventsperiode, zoals altijd passende teksten in de vorm van het ’Verhaal en gebed van de week’, 

gezocht heeft.  

 Ze bovendien een nieuw idee vorm gegeven heeft om de voorbereiding op Kerstmis zichtbaar te maken. 

 De kerststal weer in vier stappen ongebouwd wordt: de stal, de ster, de herders en koningen en tenslotte Maria en Jozef. 

 Het Lidwinakoor twee jubilarissen heeft die al 50 jaar lid zijn van het koor. 

 We natuurlijk Corrie v.d. Sande en Gonny Kastelijn van harte feliciteren! 

 De Gregoriusvereniging zo’n jubileum zo zelden meemaakt, dat ze er geen medaille voor hebben (40 jaar = gouden speld). 

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

Allerzielenviering 

Op zaterdag 2 november jl. werd in onze H. Antoniuskerk weer de jaarlijkse  

Allerzielenviering gehouden. In deze viering werden onze dierbare overledenen 

met dankbaarheid en respect herdacht, speciaal hen die het afgelopen jaar overle-

den zijn. Voor in de kerk stonden dertien gedachteniskruisjes en een grote kaars, 

die brandde voor alle overledenen. Bij de kruisjes waren bloemen geplaatst en in 

de viering werd over het leven van elke overledene en de betekenis daarvan iets  

verteld. Bij hun gedachteniskruisje werd een kaarsje aangestoken. Ook werd er een 

herdenkingsprentje uitgereikt met de namen van onze overledenen.  

Aan het einde van de viering werd in een indrukwekkende stille tocht, licht vanuit 

de kerk naar de begraafplaats gebracht.  

Velen keerden daarna terug naar de kerk, om het gedachteniskruisje in ontvangst te nemen uit handen van onze koster en om 

onder het genot van een kopje koffie na te praten.  

Een woord van dank past aan hen die deze viering hebben voorbereid en zeker ook aan de mensen die er steeds maar weer 

voor zorgen dat ons kerkhof er zo mooi verzorgd uitziet!  

 We gedenken hen die overleden zijn,  

 maar voortleven bij God en in ons hart.  

  

We namen in onze geloofsgemeenschap afscheid van: 

 28 september  Ad van der Vleuten                 59 jaar 

 6 oktober   Harrie van Logten        89 jaar  

 In onze H. Antoniuskerk zijn gedoopt: 
 15 september: Rev Gerrits 

 6 oktober:  

 Marina van Zundert 

 20 oktober: 

 Fayenn Noé Kurvers 

Als we dat geweten hadden …. 

Het komt voor dat mensen ervan uitgaan dat het de pastoraatsgroep vanzelf ter oren komt, dat er iemand ernstig ziek is of om 

een andere reden graag bezoek van aalmoezenier Van Lieverloo ontvangt. Helaas komt het voor dat we dat niet weten en u 

dus ongewild teleurstellen. Hetzelfde geldt voor een blijk van aandacht bij een feestelijke gebeurtenis.  

We kunnen achteraf alleen maar zeggen: “Als we het geweten hadden, was er natuurlijk actie ondernomen.” Daarom vragen 

we u : als u actie van ons verwacht, laat het zelf of iemand namens u, persoonlijk, per telefoon of mail, gewoon even weten!  

 De Pastoraatsgroep,  

 de Contactgroep  

 en de redactie en bezorgers  

 van het Antoniusnieuws  

 wensen u een Zalig Kerstfeest  

 en een heel voorspoedig 2020! 


