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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  

 
 

 

 

Jubilarissen Lidwinakoor.  

Eind november vierden we samen het feit dat drie leden van het  

Lidwinakoor 40-jaar lid waren van een kerkkoor: Joke Hoeks-

Verschuuren, Adri de Baar en Jan de Rooij. 

Deze drie samen vertegenwoordigen min of meer de kerkkoor-

geschiedenis van de voormalige Antonius-Avondmaalparochie en  

de voormalige Lidwinaparochie. Het ‘oude’ Antoniuskoor, van  

voor de splitsing, het Avondmaalkoor, het Antonius-Avondmaal-

koor, het Antoniuskoor, het Resolemkoor voor rouw en trouw, het 

Lidwinakoor als kerkkoor van de Lidwinakerk, het Lidwinakoor als 

kerkkoor van de Antoniuskerk.  

Drie jubilarissen, drie trouwe koorleden. Elk jaar zo’n veertig  

repetities van twee uur en twintig vieringen in de kerk opluisteren, dan kom je al aan 100 uur per jaar, dus 4000 uur inzet per  

jubilaris. En voor degene die nu denkt: “Maar het afgelopen jaar dan?” Daar kunnen zij (en ook wij) niets aan doen en deze drie 

hebben het meer dan verdiend om in het zonnetje gezet te worden.  

Adri de Baar had eigenlijk dit jubileum vorig jaar al kunnen vieren. In goed overleg tussen hem en het koorbestuur is besloten het 

later te vieren, in de hoop dat de omstandigheden dan beter waren. Helaas is dat nu nog niet echt zo. Hij is een echte Lidwina-

koorman en binnen het koor is hij jarenlang actief geweest als penningmeester. Gezelligheid vindt hij belangrijk, maar ook is hij 

zakelijk als het moet. Hij was niet voor niets ook de man van ‘bouwzaken’ in het kerkbestuur van de Lidwinaparochie. Tijdens 

moeilijke gesprekken, blijft hij altijd heel reëel, en zoekt mee naar een oplossing. Heel veel dank en van harte proficiat! 

Joke Hoeks, de nestor van het koor, die ondanks haar respectabele leeftijd en de kwaaltjes die er bij horen, het koor trouw blijft. 

Als het enigszins kan, is ze erbij. Joke zong in het Resolemkoor en is sinds juli 1981 lid van het Lidwinakoor. Joke vindt  

vriendschap belangrijk en heeft jarenlang mevr. Gondrie opgehaald, zodat zij kon blijven zingen bij het koor. Haalde zij eerst een 

koorlid op, nu is Albert, haar man, haar chauffeur en brengt en haalt Joke. Van harte proficiat met dit mooie jubileum! 

Jan de Rooij was penningmeester van het koor en later was hij de penningmeester in het kerkbestuur van de Antoniusparochie. 

Na even bij het Avondmaalkoor gezongen te hebben, stapte hij destijds over naar het Antoniuskoor en nu in zingt hij in het  

Lidwinakoor. Een bescheiden, rustige man, die zich ten volle inzet. Ook Corry, zijn vrouw, heeft bij het Antoniuskoor gezongen. 

Zij is helaas gestopt, maar Jan bleef trouw zingen, ook na een fusie of samengaan. Dank voor alle inzet en van harte proficiat! 

Deze drie jubilarissen kregen een gouden speld, met daarbij een draaginsigne en diploma. In hen willen we ook het hele koor 

bedanken. Ook onze parochianen: van harte  gefeliciteerd met deze jubilarissen!  

H. Vormsel.  

Op 17 juli was de Vormselviering die eigenlijk in november 2020 geweest zou zijn. Helaas kon die toen 

vanwege de geldende maatregelen niet doorgaan. Gelukkig kon dat in juli wel en kwam Deken Spijkers 

het Vormsel toedienen. Anderhalve meter afstand houden gold nog steeds en daarom konden er  

minder mensen aanwezig zijn als we gehoopt hadden. Wat was het fijn dat opa’s en oma’s, andere  

familieleden en vrienden, thuis de viering konden volgen via Kerk-TV. 

Samenzang was nog niet mogelijk maar Meeske van Halteren en Odette Kolen zorgden met pianospel 

en dwarsfluit voor een mooie muzikale opluistering van de viering. Het was, ook mede dankzij de 

mooie PowerPointpresentatie door Jan de Ruyter, een mooie viering!  

De Vormselwerkgroep en allen die aan de voorbereiding en de Vormselviering meegewerkt hebben: heel veel dank!  
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 Wist u dat: 

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

 We heel blij zijn met Kerk-TV!  De eerste uitzending was de Vormselviering!  

 Wat is het fijn, als familieleden die er niet bij kunnen zijn door de maatregelen of doordat ze in het buitenland wonen, toch 

thuis een uitvaartdienst of doop kunnen volgen! Ook de mensen dichtbij, die door omstandigheden niet naar de kerk  

 kunnen komen, kunnen zo een viering thuis meevieren.  

 We hebben, in verband met de wet op de privacy, altijd overleg met de familie over de uitzending van dopen en uitvaarten: 

willen zij wel dat er een uitzending is en hoe lang willen ze dat deze te bekijken is?  

 Heel veel dank aan alle harde werkers voor de realisatie: het parochiebestuur, de contactgroep, Jan van Tiggelen en Hans 

Smits. Ook dank aan Corry en Corrie voor de extra poetsbeurten van de kerk. !  

 Via onze website en via kerkdienstgemist.nl kunt u thuis, rechtstreeks of op een later moment, de vieringen vanuit de kerk 

volgen. Neem gerust eens een kijkje! 

 Ook onze kerk op 24 november rood aangelicht was in verband met Red Wednesday. Zo wilden we aandacht vragen voor 

de vrijheid van alle mensen om te geloven wat zij willen! Godsdienstvrijheid is een mensenrecht. Niemand mag worden 

lastig gevallen, gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs 

zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof.  

 We hopen dat alle geplande vieringen door kunnen gaan. Actuele informatie vindt u in Groeiend Best en op onze website 

www.odulphusvanbrabant.nl 

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 

overleden zijn. Voor in de kerk stonden zes gedachteniskruisjes en een grote kaars 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. Aan het einde van de viering werd in een indrukwekkende stille tocht, licht vanuit de kerk naar de be-

graafplaats gebracht. Daarna keerden velen terug naar de kerk, om het gedachteniskruisje in ontvangst te nemen en 

om onder het genot van een kopje koffie na te praten. Dank aan hen die deze viering hebben voorbereid en 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: 

  31 oktober      Zdenka Ivica-Safradin       63 jaar  

 In onze H. Antoniuskerk zijn gedoopt: 
  

 9 oktober:  

 Rose Dtuquon 

 Anna Trums 

H. Vormsel.  

En toen startten we in september hoopvol met de voorbereiding op het H. Vormsel op 20 november. Er mocht weer meer, 

de vooruitzichten waren gunstig. De informatieavond, de drie voorbereidende vieringen waren geweest en de 22 aanstaande 

vormelingen uit heel Best waren er klaar voor! Helaas steeg het aantal besmetting door het coronavirus zodanig, dat er weer 

nieuwe beperkingen nodig waren. Niet alleen in de kerk, maar ook thuis, zoals het maximum van  vier mensen dat maar op 

bezoek mocht komen. Deken Leendert Spijkers, pastor Wilfred van Nunen en de Vormselwerkgroep hebben toen samen be-

sloten, dat het beter is om de Vormselviering uit te stellen. Als iedereen de richtlijnen volgt, dan is de verwachting dat we 

straks weer meer ruimte hebben. Laten we daar op hopen, zodat we dan een nieuwe datum voor kunnen vaststellen in 2022! 

 De Pastoraatsgroep,  

 de Contactgroep  

 en de redactie en bezorgers  

 van het Antoniusnieuws  

 wensen u een Zalig Kerstfeest  

 en een heel voorspoedig 2022! 
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