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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  

Allereerst 

Het coronavirus heeft ons land en veel andere landen in zijn greep. Degenen die afscheid moeten nemen van een dierbare,  

door besmetting met het virus, worden het hardst getroffen. Ook degenen die ziek zijn en nu geïsoleerd moeten leven,  

worden diepgeraakt. Natuurlijk zijn er ook de economische en maatschappelijke gevolgen.  

Ook voor onze parochie en de activiteiten die van daaruit georganiseerd worden, had en heeft het gevolgen.  

De bisschoppen van Nederland scherpten de al eerder getroffen maatregelen aan en in onze H. Antoniuskerk gaan alle geplande 

vieringen t/m 31 mei niet door. Ook de Eerste Communieviering op 17 mei in de Sint-Odulphuskerk gaat niet door.  

Ook zijn onze activiteiten en bijeenkomsten tot 1 juni geannuleerd. Voor onze gemeenschap betekent dat o.a. dat de viering van 

het 70-jarig bestaan van onze kerk niet doorgaat.  

Voor de actueel informatie verwijzen u naar onze website.  

Jubilea 

De volgende felicitaties moeten we beginnen met excuses!!

Excuses aan enkele mensen die al jarenlang actief zijn in de 

werkgroep AWBP+A, beter bekend als de werkgroep die elke 

maand het oud-papier in Best ophaalt: 

-  Jack van Oirschot, onze contactpersoon van de werkgroep, 

heeft al ruim 150 keer meegeholpen met een actie! Helaas zijn  

we dat vergeten te vermelden, maar onze dank aan hem is er 

niet minder om en we willen hem alsnog van harte feliciteren! 

- Jan de Ruijter haalde ook al meer dan 150 keer oud-papier 

op. Het jubileum was al in 2019 en daar hadden we aandacht 

aan moeten besteden. Ook dat hebben we verzuimd. Dat Jan 

een felicitatie en onze dank verdient, moge duidelijk zijn!  

- Ben Waterkamp heeft  al 120 keer meegedaan aan een actie. 

Dat is ook een prestatie, waarvoor we hem dank en onze feli-

citaties verschuldigd zijn! 

Met hun deelname zijn alle jubilarissen vaak een avond actief 

bezig en ze steunen onze parochie. Voor elke keer dat zij en 

onze andere actieve vrijwilligers bij AWBP+A meedoen met 

een actie, krijgt onze parochie een gedeelte van de opbrengst.  

 

Als u ook mee 

wilt doen, meld 

u dan aan op ons 

Parochiecen-

trum, of stuur 

een mail naar  

het parochie-

secretariaat. 

HOOP 

 

Je mag je een gelukkig mens prijzen 

als er mensen om je heen zijn 

die je niet inde steek laten. 

 

Je mag je een gelukkig mens prijzen 

als mensen je hart verwarmen, 

mensen die je verdriet zien, 

mensen die je ook optillen en opbeuren, 

mensen van wie ook hoop uitgaat 

omdat ze je niet vergeten. 

 

Je mag je een gelukkig mens prijzen, 

ook al word je getroffen 

door ongeluk, verdriet en pijn, 

als er mensen zijn die je steunen, 

mensen met handen die meedragen, 

mensen met handen die je last verlichten. 

 

Je mag je een gelukkig mens prijzen 

vanwege die mensen 

die je een glimp doen opvangen  

van het menslievende Gelaat van de Onzichtbare 

die hoopt dat je goede hoop kunt behouden. 

 

 

Als teken van hoop en troost worden op woensdagavond  

van 19.00-19.15 uur onze kerkklokken geluid. 

http://www.odulphusvanbrabant.nl
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 Wist u dat: 

 Er een Schelpjesviering gepland was op 22 maart, maar dat die verplaatst wordt naar een latere datum.  

 De lay-out van de kerkberichten in Groeiend Best vernieuwd is? In het begin het ‘zetduiveltje’ ons parten speelde en de 

verkeerde kerk bij de vieringen werd geplaatst. Gelukkig is dat probleem nu verholpen. 

 De ‘Zegen’ aan het einde van de viering veranderd is en, gezongen of gebeden, een mooie afsluiting van de dienst is. 

 We op 12 mei a.s. géén ‘Vrijwilligersavond’ houden in de Prinsenhof, maar we wel alle 

vrijwilligers heel hartelijk willen bedanken voor hun inzet! 

 U uw bijdrage aan de Vastenactie kunt deponeren in de bus, die achter in de kerk staat.  

 We op 21 juni weer onze Antoniusviering hopen te houden, waarin we na afloop het  

 Antoniusbrood delen. 

 Er enkele mensen bijna dagelijks in de weer zijn om de informatie up-to-date te houden 

en betrokkenen voorgangers, de koster, het koor, organisten, lectoren, acolieten en  

 anderen te informeren. Onze webmaster, Richard van den Hondel, overuren maakt om  

   alle aangeleverde informatie z.s.m. op de website te plaatsen en die actueel te houden! 

Meer jubilea  

Corrie van de Sande en Gonny Kastelijn zijn twee zussen, die allebei van  

een feestje houden , waarbij er uiteraard wordt gezongen. In september 1969 

zijn beiden lid geworden van het Lidwinakoor. Gonny en Corrie zijn zeer 

trouwe koorleden, die zelden een repetitie of viering missen.  

Wat betekent dat, als je 50 jaar koorlid bent? Na een simpele rekensom, kom 

je op een indrukwekkend aantal uren inzet: 50jaar x 40 repetities van 2 uur: 

4000 uur. Zingen tijdens de vieringen in de kerk: 50x20x1uur: 1000 uur.  

Oftewel: beide dames zijn zo’n 5000 uur en de twee zussen samen dus  

ongeveer 10.000uur actief  in het Lidwinakoor!  

Een gouden hangertje was een blijk van onze waardering voor en dank aan Corrie en Gonny! 

 We gedenken hen die overleden zijn,  

 maar voortleven bij God en in ons hart.  

 We namen in onze geloofsgemeenschap afscheid van: 

 26 januari   Gradus Doornberg   69 jaar  

Kopij voor het volgende  

Antoniusnieuws 

Uw eventuele bijdrage kunt u tot uiterlijk 7 juni 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  

in een goede gezondheid! 

 

Een beetje de pijn verzachten 

De coronacrisis confronteert ons allemaal met onze kwetsbaarheid. Mensen die door het virus ziek worden en hun naasten 

ervaren dit aan den lijve. Daarnaast beleven veel ouderen die vanwege de beschermende maatregelen hun dagelijkse vertrouw-

de contacten missen, een moeilijke tijd. Dit roept vragen op. Vragen die te maken hebben met de zin van ons leven, met ge-

voelens van onmacht, van hoop en soms ook wanhoop. Een luisterend oor kan de problemen niet oplossen, maar wel de 

zwaarte ervan wat verzachten. De parochie wil graag ondersteuning bieden. Pastores en vrijwilligers willen er voor u zijn, als u 

daar behoefte aan heeft. Laat het per mail of telefoon even weten. 

Onze kerk zal, voor zover nu bekend, op een aantal momenten open zijn voor een persoonlijk gebed of het ontsteken van een 

kaarsje. Natuurlijk nemen we de geldende veiligheidsmaatregelen in acht en vragen u dringend dat ook te doen! 

Op Palmzondag is de kerk geopend van 11.00-12.00 uur en u kunt dan ook een eerder gewijd palmtakje meenemen. 

Bovendien is de kerk open op  Witte Donderdag van 18.00-19.00 uur   Goede Vrijdag van 14.45-15.30 uur 

     Paaszaterdag van 19.00-20.00 uur  Eerste Paasdag van 11.00-12.00 uur 

U bent van harte welkom! 

mailto:parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl

