September 2021

Vrijwilligers
Elke kerk, elke parochie kan niet zonder vrijwilligers! Zij zorgen ervoor dat de parochie haar werk kan blijven doen! Nu we
samen de ‘Startviering’ gaan houden en de situatie gunstiger is, willen we de draad weer oppakken, weer doorgaan met het werk.
We willen ook graag de werkgroepen uitbreiden. Aanmelden kan per mail parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl
of via het Parochiecentrum. De betreffende contactpersoon neemt dan contact met u op.

Helpt u mee? Uw hulp is heel welkom!


Acolieten.
Ook in onze kerk zijn helaas geen kinderen meer als misdienaar
actief. Dar gebeurt nu door volwassenen en we noemen ze
‘acoliet’. Zij ondersteunen de pastor ondersteunen en zijn ook
actief tijdens uitvaarten. Door de pandemie waren
onze acolieten de afgelopen periode minder in beeld,
maar de werkgroep kan zeker uitbreiding gebruiken!
Zo heel moeilijk is het niet (en u kunt altijd aantekeningen maken bij uw tekst ; geen mens die het ziet..)
Contactpersoon: Theamarie Geilleit


AWBP + A.
Mensen die de handen daadwerkelijk uit de mouwen steken: ze
halen namelijk oud papier op (de juiste data vindt u in ‘Groeiend
Best’). Ook de gemeente Best ziet het belang van oud papier ophalen, zodat het hergebruikt kan worden, en staat garant voor een
basisprijs. De opbrengst van de actie wordt verdeeld naar gelang
het aantal deelnemers, van elke kerk.
Bent u eens in de maand een donderdag- of
vrijdagavond beschikbaar, en kan uw rug er
tegen: meld uzelf dan aan!
Contactpersoon: Jack van Oirschot


Bemanning.
De leden van de werkgroep zorgen ervoor dat u welkom bent op
het centrum. Om 10.00u. zorgen ze ervoor dat de koffie bruin is.
Daarnaast beantwoorden ze de telefoon, staan iedereen te woord
die op het Parochiecentrum aanbelt, nemen misintenties op,
ontvangen bezoek dat een afspraak heeft..
Kortom: afwisselend werk is het zeker!
Versterking van de groep is van harte welkom!
Contactpersoon: Jeanne van Hal


Eerste Communie en Vormsel.
.Als u de titel van deze werkgroep leest, zult u begrijpen, dat er
heel wat man /vrouwkracht nodig is, voor zo’n werkgebied en
dan niet alleen voor onze kerk, maar de werkgroep werkt ook
voor de Sint-Odulphuskerk.
De Eerste H/ Communie vindt elk jaar plaats in die kerk en het
H. Vormsel in onze kerk. Bij de voorbereiding worden niet alleen
de kinderen betrokken, maar ook hun ouders.
Contactpersoon: Ivonne Peelen



Contactgroep.
Voor de fusie tot één parochie, had elke kerk een eigen
Bestuur. Nu is er een gezamenlijk Parochiebestuur, waarin
mensen uit de diverse kerken van onze parochie zitting
hebben. Toch moeten er ook heel veel lokaal geregeld
worden en dat wordt gedaan door de mensen van de
Contactgroep. Zij onderhouden het contact met u, en
houden contact met het bestuur en zorgen er zo voor dat
een groot aantal zaken geregeld wordt In zaken zoals de
aanleg van kerk-tv heeft de contactgroep een bijzondere rol.
Wilt u mee denken, mee praten en mee werken?
Neem dan gewoon contact op!
Contactpersoon: Ludo Franse


Interieurverzorging.
Voor hen geldt: als u onze kerk binnenkomt, hebben zij hun
werk al gedaan. Als u thuis bent, begint hun werk. U zult
hen dus niet werkzaam aantreffen in de kerk, tijdens een
viering. Misschien realiseert u zich niet eens dat ook in een
kerkgebouw de vloeren, de banken etc. regelmatig schoongemaakt moeten worden. Een compliment
voor deze werkgroep, want dankzij hen ziet
ons kerkgebouw er netjes uit!
Helpt u hen een handje mee?
Contactpersoon: Corry Leermakers


Koster(s).
Als u onze kerk binnenkomt, heeft de koster haar werk al
voor een gedeelte gedaan. Tijdens de viering, werkt ze op
de achtergrond, voor u niet zichtbaar, en bedient de camera
voor de kerk-tv.
Meestal te vinden in de sacristie, maar zorg dragend voor
het hele kerkgebouw. Zorgen dat de deuren op tijd open
zijn, de lampen branden en de kaarsen branden, de
liturgische kleding die nodig is voor de voorganger(s) en
acolieten klaar ligt etc. etc. en dan tot slot nog
opruimen en afsluiten.
Natuurlijk wil ook Corry wel eens een vrij
weekend of op vakantie. Gelukkig vervangt
Christ van Oers haar dan.
Contactpersoon: Corry Leermakers



Kerkversiering.
Als u in onze Antoniuskerk komt, zal het u opvallen: onze kerk is
meestal prachtig versierd met bloemen. Niet overdadig veel, maar
mooi! Vaak aangepast aan het evangelie of het thema van het
weekend, en dat op zeer kunstzinnige wijze! Vrijwilligers van deze
werkgroep zijn meestal al vroeg in touw om bloemen en ander
materiaal te verzamelen en dat te verwerken tot
iets moois. Van de werkzaamheden zelf zie je niet
veel, want de dames doen hun werk op
vrijdagochtend. Iets voor u?
Contactpersoon: Greetje Theunissen


Koffie schenken.
We hopen dat het snel weer kan:
samen koffie drinken na een viering.
De leden van de werkgroep hoeven de
koffie en thee niet te zetten; dat wordt voor
hen gedaan.
Alleen het gastvrij uitschenken, met eventueel een koekje erbij.. Wilt u daarbij helpen?
Contactpersoon: Corry Leermakers


Lectoren, collectanten, dia-knippers.
Een hele mond vol, maar het geeft precies de taken weer, van
mensen die deel uitmaken van deze werkgroep. Als lector leest
men de eerste lezing en de voorbede. Dia-knippen is eigenlijk
niet meer de goede benaming, want met behulp van een programma op de laptop, verschijnen de ‘plaatjes’ via de beamer op het
scherm. Komt u de groep versterken? U hoeft de tekst, die u
moet lezen, niet zelf te verzinnen: u krijgt die in uw mailbox of
brievenbus. (En collecteren: voorlopig helaas nog even niet..)
Contactpersoon: Richard van den Hondel



Ons kerkhof.
Ons parochieel kerkhof ligt achter de Antoniuskerk, en als u
er eens komt, zult u het bevestigen: vaak kom je er iemand
tegen. Iemand, die de laatste rustplaats van een dierbare
bezoekt en/of verzorgt, iemand van de werkgroep
‘Verzorging kerkhof’. De mensen van de werkgroep zogen
ervoor dat ons kerkhof zo keurig wordt onderhouden: een
prachtige tuin om te gedenken! Wilt u mee helpen? Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen één of meerdere keren
per week te helpen. Elke hulp is welkom!
Contactpersoon: Fridi Leermakers (tevens beheerder kerkhof)


Pastoraatsgroep.
We hebben geen ‘eigen’ fulltime pastor meer voor onze kerk
en toch moeten er veel zaken geregeld worden.
De pastoraatsgroep neemt daarin een bijzondere plaats in
voor alle werkgroepen die in en voor onze kerkgemeenschap actief zijn. Ze stuurt b.v. de werkgroepen aan die op
het gebied van de liturgie werkzaam zijn.
De Pastoraatsgroep heeft regelmatig overleg met pastor
Van Nunen over de meest uiteenlopende zaken. Hij ondersteunt en geeft feedback. Er moeten ook knopen worden
doorgehakt en beslissingen genomen, natuurlijk altijd in
overleg en in de lijn die uitgezet is door het pastorale team.
Theamarie Geilleit en Jeanne van Hal.


Tuinonderhoud.
Niet alleen ons kerkhof, maar ook de tuin voor het Parochiecentrum en natuurlijk voor onze kerk moet
onderhouden worden. Gelukkig zijn er een aantal mannen
die dit klusje klaren. En moet er soms een lamp vervangen
worden o.i.d., ze zijn altijd bereid te helpen. De groep is niet
elke week actief, maar wel met een zekere

Lidwinakoor.
regelmaat, want zoals met veel dingen: als
Helaas hebben we hen moeten missen, maar het is heel fijn als de het bijgehouden wordt, scheelt dat veel
diensten in onze kerk, regelmatig opgeluisterd worden door een
werk! Iets voor u misschien?
koor, met name door ons Lidwinakoor.
Contactpersoon: Martien van Hal
De repetities, onder leiding van dirigent Meeske van Halteren,
vinden plaats op donderdagavond, in ‘Kind-centrum De Kiezel’

Ziekenbezoekgroep.
en beginnen om 20.00u.
De kerstattentie rondbrengen, het ‘Ontmoetingstriduüm’
Voor het koor geldt: nieuwe leden zijn altijd
mee organiseren, of een bezoekje brengen aan een medepavan harte welkom. Kunt u zingen en lijkt het
rochiaan. Dat kan een zieke zijn, maar ook iemand die graag
zingen in een kerkkoor u een aangename,
een bezoekje ontvangt. Het zijn allemaal activiteiten van
zinvolle bezigheid: het Lidwinakoor heet u
deze werkgroep. Ze kunnen nog extra leden gebruiken! Dus:
graag welkom als koorlid!
als u interesse hebt, laat het ons weten!
Contactpersoon: Theo Boonen
Contactpersoon: Maria Verkuijlen

Wist u dat:






Ook deze Nieuwsbrief bezorgd moet worden. Wilt u bezorger worden en daarbij helpen? Dat zou fijn zijn!
Sophie van Tilborg de kerkledenadministratie en de administratie van ons kerkhof verzorgt.
Richard van den Hondel onze webmaster is en ook hoofd-webmaster voor de hele parochie.
De Startviering op 12 september om 11.00 uur is, m.m.v. het Lidwinakoor
De informatieavond over het vormsel op 30 september is en de Vormselviering op zaterdag 20 november om 19.00 uur.

In onze H. Antoniuskerk zijn gedoopt:

We gedenken hen die overleden zijn.

17 juli
21 augustus

We namen in onze geloofsgemeenschap afscheid van:
3 augustus Joop van Genuchten
91 jaar

Jack v.d. Pol
Jan Schwagrten

