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Vrijwilligersavond 
Op een erg warme dinsdagavond, 19 juli jl., hadden veel vrijwilligers uit onze geloofsgemeenschap de hitte getrotseerd en waren 

naar de Prinsenhof gekomen om aanwezig te zijn op de ‘Vrijwilligersavond’ van de  H. Antoniuskerk.  

Ludo Franse heette de aanwezigen van harte welkom en gaf aan blij te zijn, dat zovelen gehoor gegeven hadden aan de  

uitnodiging. “Deze avond mag gezien worden als een blijk van waardering aan al onze vrijwilligers! Elkaar ontmoeten was lange 

tijd lastig, maar gelukkig hebben we zelfs in de moeilijke coronaperiode nooit tevergeefs een beroep gedaan op onze vrijwilligers. 

Dat doet mij, maar ook de andere vrijwilligers goed: je hoeft het niet alleen te doen; we doen het samen! Kent u nog iemand die 

mee wil helpen en wat voor ons kan en wil betekenen, neem gerust contact op via het parochiecentrum.”  

Pastoor Leendert Spijkers sprak over de betekenis van de H. Odulphus en de bezinningsdagen die het pastorale team van onze 

parochie Sint-Odulphus van Brabant in Friesland doorgebracht heeft. Het thema was ‘Op zoek naar Odulphus’ en zo werd o.a. 

Stavoren bezocht, waar Odulphus in de negende eeuw gemissioneerd heeft en een klooster heeft gesticht, dat in de loop van de 

tijd onder water is verdwenen.  

   Het bestuur van de parochie Sint-Odulphus van Brabant heeft enkele jaren geleden  

   een beeld van de jonge Odulphus laten ontwerpen door Hans van Eerd uit Oirschot.    

   Het is de bedoeling dit bij speciale gelegenheden uit te reiken. Vanavond is zo’n  

   gelegenheid! Hartelijkheid en hard werken  

   past bij Corry en Fridi Leermakers.  

   Toen de pastoor, bijna 23 jaar geleden,  

   voor het eerst in onze kerk kwam, stond  

   de koffie al klaar. Hij was en is er altijd  

   graag gekomen, net zoals hij altijd  

   graag met de mensen die bij onze kerk  

   horen, te maken heeft en het dus ook fijn  

vindt vanavond in de Prinsenhof aanwezig te kunnen zijn. Nu Corry met haar  

werkzaamheden gestopt is, rest heel veel dank aan hen beiden. Een applaus van alle 

aanwezigen onderstreepte die dankbaarheid.  

Het was al met al een gezellige, hartverwarmende avond. Veel enthousiaste reacties waren het gevolg en de vrijwilligers die de 

avond georganiseerd hebben, kunnen er met een goed gevoel op terugkijken!. 

 

Startviering  
Op zondag 11 september om 11.00 uur houden we weer onze jaarlijkse ‘Startviering’ aan het begin van het nieuwe werkjaar.  

Voor de eucharistieviering is een speciale liturgie samengesteld, met als thema: ‘Zorg voor de aarde en voor elkaar’.  

Het Lidwinakoor o.l.v. Meeske van Halteren zal de viering muzikaal opluisteren. Om u meer bij het zingen te betrekken, bent  

u (als u dat wilt) al vanaf 10.30 uur welkom om samen de liederen te oefenen. Zo wordt het een echte meezing-viering!  

Na afloop bent u van harte uitgenodigd om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. 

 

Wist u dat?  
 We ook Greetje Theunissen, die meer dan dertig jaar de bloemversiering in onze kerk verzorgde, in de bloemetjes gezet  

 hebben en haar een attentie hebben aangeboden. Er waren ook bloemen voor José de Laat, die met haar werk is gestopt. 

 Henk Rooijackers al veertig jaar organist is? Hij speelde op 14 augustus 1982 voor het eerst in de Sint-Odulphuskerk. We 

zijn blij dat hij de laatste jaren vaak onze organist is en hebben hem onze dank met woorden en bloemen laten blijken.  

 We een nieuwe ‘postbode’ hebben, die de verjaardagskaart bij u bezorgt? We zijn blij dat Jolanda dit wil doen en hopelijk 

waardeert u deze kleine attentie t.g.v. uw verjaardag. We bedanken ook Jan voor het ontwerpen en maken van de kaarten.  

 We nu enkele vrijwilligers hebben, die bij toerbeurt koster zijn en de samenwerking heel goed is. Als u ook een keer in de 

maand een koster-beurt wilt doen, kunt u zich aanmelden via het parochiecentrum. Uw hulp is welkom. 

 We de overledenen en dopelingen niet meer in het Antoniusnieuws vermelden, maar wel in Groeiend Best.  

 U elke week in datzelfde weekblad het ‘Pastoraal woord’, actueel nieuws en de vieringen met de intenties kunt lezen.  


