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Jubilarissen Lidwinakoor.  

20 November jl. vierden we samen dat twee leden van het Lidwinakoor 25 jaar lid waren het koor:  

Lenie van Laarhoven en Meeske van Halteren.  

Lenie is al 25 jaar sopraan bij het koor en hoewel ze heel bescheiden is, staat ze toch op de eerste rij.  

Gastvrij is ze zeker, want toen samenkomen binnen niet mocht, was het koor te gast in haar tuin. De  

leden vonden het heel fijn elkaar op deze wijze toch weer eens te zien en te spreken.  

Een verbindende kracht is Lenie zeker: een kaartje, een attentie voor een ziek koorlid, een bezoekje  

aan een oud-koorlid: ze doet het allemaal. Wat fijn, om haar als mede-koorlid te hebben.  

Lenie, heel veel dank en van harte proficiat! We hopen dat je nog lang deel uitmaakt van het koor! 

Meeske kwam destijds, dankzij Cor Jooren, als jonge organist bij het Lidwinakoor. Na het afscheid van Jean Pennings volgde zij 

hem op als dirigent-organist. Een dubbelfunctie, maar kiezen voor één van de twee vond Meeske moei-

lijk. Uiteindelijk werd het toch dirigeren. Doordat er nu een nieuwe organist, Alison Black, gevonden is, 

kan ze zich volledig daarop richten. Meeske leidt het koor met deskundigheid, betrokkenheid en zeker 

ook met warmte. Altijd is ze bezig het niveau van het koor naar een hoger plan te tillen, het beste uit de 

‘stemmen’ halen en heeft daar veel voor over. Toen samen oefenen niet mocht, kregen de leden hun 

oefeningen via de computer! Meeske, dankjewel en van harte proficiat!  

Op naar de volgende 25 jaar! Dat moet lukken want Meeske is nog jong genoeg en er zijn niet zoveel 

jubilarissen, waarvan ook hun ouders zo’n jubileum mee mogen maken. Ook aan hen en alle andere  

familieleden van beide jubilarissen: van harte gefeliciteerd! 

H. Vormsel.     Op 26 november kwam Deken Spooren (onze pastoor) aan 18 jongens en meisjes uit heel Best het  

H. Vormsel toedienen. De kinderen waren zeer betrokken tijdens de voorbereiding en ook tijdens de  

Vormselviering. Velen hadden een taak. De viering werd opgeluisterd met pianospel en dwarsfluit. Jan de 

Ruyter zorgde, net als bij de voorbereiding, voor een mooie PowerPointpresentatie.  

We kunnen terugkijken op een mooie viering! De Vormselwerkgroep en allen die aan de voorbereiding en 

de Vormselviering meegewerkt hebben: heel veel dank! Alle vormelingen: van harte proficiat!  

Werkzaamheden aan en in ons kerkgebouw en parochiecentrum.  

  Weet u het nog: die storm in het voorjaar? Een aantal nokpannen  

  en de bliksemafleiding van onze kerk moesten het ontgelden. Het  

  heeft even geduurd maar alles is weer prima gemaakt. Gelukkig zijn  

  we verzekerd en is de financiële schade voor de parochie beperkt.  

  Geschilderd werd er aan de buitenkant van het parochiecentrum.  

  Dat was heel hard nodig, want er moest zelfs een timmerbedrijf aan  

  te pas komen om het nodige houtwerk te vervangen.  

  Gelukkig zat het weer mee en werd er  

  hard gewerkt. Het gebouw is er door  

  opgeknapt en ook de deur van de  

  Avondmaalkapel ziet er weer keurig uit!  

We hebben ook een paar keer last gehad van kortsluiting, o.a.  

tijdens de Allerzielenviering. Ook dat is opgelost!  

De laptop, de beamer en het scherm in de kerk zijn nodig aan  

vervanging toe. U merkt het in de kerk, maar ook als u de viering 

thuis volgt via kerk-tv. Daar wordt binnenkort aan gewerkt! 

 
 
 De Pastoraatsgroep,  
 de Contactgroep en de   
 redactie en bezorgers  
 van het Antoniusnieuws  
 wensen u  
 een Zalig Kerstfeest  
 en een heel  
 voorspoedig 2023! 


