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.antoniusparochie.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:
info@antoniusparochie.nl

Nieuws van de siergroep
Vanaf 11 september kunt u iets nieuws bewonderen in de Antoniuskerk.
Achter op de tafels, waar voorheen prachtige bloemstukken stonden,
gaat de siergroep zorgdragen voor speciale schikkingen.
De prachtige bloemstukken blijven.
Ze worden gemaakt door onze siergroep, maar het zwaartepunt komt
nu te liggen vóór in de kerk en bij het Mariabeeld.
De speciale schikkingen willen op een symbolische en ontspannen wijze
aansluiten bij de tijd van het jaar. Het kunnen tafereeltjes zijn die
verwijzen naar het Evangelie van de week of naar de tijd in het jaar.
Soms komt er een korte uitleg bij. Sommige tafereeltjes kunnen tot
nadenken stemmen of tot vragen en een gesprek leiden.
We hopen dat u er steeds met een glimlach van gaat genieten.

Zo maar een dinsdagochtend
08.45 Uur: de klok wordt geluid en ondertussen gaat de deur van de kapel zachtjes open. De eerste persoon voor de
viering op dinsdagmorgen komt al binnen. Er zullen er meer volgen, tenminste dat is gewoonlijke de gang van zaken.
Even belt de koster nog een mevrouw dat de dienst om 09.00 uur begint. Die mevrouw vindt het fijn om er even aan
herinnerd te worden, zodat ze ook aanwezig kan zijn. Kijk, er zijn al meer mensen: voor het merendeel vrouwen, maar
er zijn ook enkele mannen en niet iedereen heeft grijs haar. Ze weten op dinsdagmorgen onze kapel goed te vinden.
Het fijne van deze viering is dat die meer persoonlijk, intiemer, is dan de dienst op zondag. Er kunnen onder de dienst
wat vragen gesteld en opmerkingen geplaatst worden. De mensen die er zijn kennen elkaar steeds beter en weten ook
als er problemen zijn bij de medemens. Er is ook stilte en gebed en een voorganger natuurlijk, die de dienst leidt. Na
afloop staat de koffie al klaar op het parochiecentrum en is er gelegenheid om nog even na of bij te praten. Fijn,
hartverwarmend en waardevol. Is dit ook iets voor U? U bent van harte welkom! De dienst op dinsdagmorgen begint
om 09.00uur in de Avondmaalkapel van onze Antoniuskerk.

Dankjewel
In de afgelopen periode heeft Zdenka Ivica aangegeven te willen stoppen met de groep die er in onze parochie altijd
voor zorgt dat de kerk er heel netjes uitziet. Dit was zeker een verdienste van Zdenka! Zelfs als ze op vakantie was,
regelde ze vervanging! Ook is ze gestopt met het koffieschenken na de vieringen op zondag. Dat deed ze steeds op een
hartelijke manier met een vriendelijk woord voor iedereen. Heel jammer, maar we respecteren haar keuze en gelukkig
blijft ze nog actief voor onze gemeenschap. Een welgemeend ‘dankjewel’ voor al haar inzet is zeker op zijn plaats!
Ook heeft Theo Appeldoorn aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden op het kerkhof. Jarenlang was
Theo daar vier ochtenden per week (en soms meer) aan het werk, op zijn eigen rustige manier. Op al die ochtenden,
was een kleine pauze om 10.00uur regel, want dan genoot hij met zijn collega’s van een kopje koffie op ons
parochiecentrum. Helaas komen met het ouder worden ook wat ‘gebreken’ en daarom heeft Theo aangegeven te willen
stoppen. Ook voor hem geldt: heel veel dank voor al jouw inzet en je weet het: om 10.00uur staat de koffie klaar!

Actie ‘Vergroot de hoop, verklein de kanker’
De komende tijd zullen de taxushagen op ons kerkhof gesnoeid worden.
Normaal gesproken is dit geen nieuws dat in een parochieblad komt te staan. Toch willen we dit onder uw aandacht
brengen om de volgende reden:
Het team van ‘Vergroot de Hoop, Verklein de Kanker’ heeft de afgelopen weken contact gehad met ons en heeft het
verzoek gedaan om het taxussnoeisel van de hagen op het kerkhof te mogen ophalen. In de jonge eenjarige twijgen van
de taxus-bacatta zit baccatine: een belangrijke grondstof voor het maken van geneesmiddelen waarmee men tijdens
chemotherapie kanker bestrijdt. Bij 50% van alle chemokuren kiest men voor geneesmiddelen op basis van taxus.
Als u weet dat er jaarlijks tienduizenden behandelingen nodig zijn, willen we voor de ‘Vergroot de Hoop Verklein de
kanker’-actie zoveel mogelijk snoeisel inzamelen van de taxushaag, want elke meter snoeisel telt!.
Het snoeien zal gebeuren door het personeel van de WSD en de vrijwilligers van ons kerkhof en zal verzameld worden
in daarvoor door de organisatie ter beschikking gestelde bakken. Het snoeisel mag niet vervuild zijn met dorre bladeren,
gras etc. Met het inzamelen van het snoeisel kunnen we een bijdrage leveren in de strijd tegen kanker.
Wilt U meer weten over deze actie? Kijk dan op www.vergrootdehoop.nl wat u kunt doen.

Wist u dat:


















We met dankbaarheid terugkijken op het feest van 28 juni?
Er na de vering op 6 september gelegenheid was de foto’s
en de PowerPointpresentatie van het feest te bekijken?
Velen dat gedaan hebben en gezellig hebben nagepraat?
De doopzondagen voor het komende jaar al gepland zijn?
Het H. Vormsel dit jaar aan alle vormelingen van Best wordt
toegediend op 14 november om 18.30uur in de H. Antonius kerk?
Indien u de inschrijfavond gemist heeft,
u zelf contact op kunt nemen met het Parochiecentrum?
De Eerste Communieviering op 10 april in de Sint-Odulphuskerk?
De film ‘Antonius, krijger van God’ op 15 oktober wordt vertoond
op het Parochiecentrum?
De filmavond over Franciscus op 3 november wordt gehouden?
Er na de eucharistieviering van 18 oktober en 1 november gelegenheid
is elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie?
Corry Leermakers, op 1 september 20 jaar onze koster was?
Wij haar van harte feliciteren met dit jubileum?

Een klein gedeelte van de tentoonstelling
t.g.v. het feest op 28 juni.

