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Gaan we op vakantie?
Het schooljaar zit er weer bijna op. Het was 

wel een gek jaar, met bijna net zoveel thuis 

‘werken’ als op school.

Misschien kunnen we wel weer naar het 

buiten land. Dat is leuk als je bedenkt, dat 

Jezus en Maria overal dezelfde zijn. Je kunt 

dus overal een kerk binnenlopen en even 

met hen praten of een kaarsje aansteken om 

iets te vragen of ergens voor te bedanken. 

Nu schrijf ik wel dat Jezus en Maria overal 

dezelfde zijn, maar de mensen passen het 

uiterlijk van hen beiden wel aan aan hun 

eigen kleding of huidskleur, want dan zijn ze 

veel meer van henzelf. In China hebben ze 

gezichten die veel meer op de mensen daar 

lijken: kijk maar of je de Chinese afbeeldingen 

kunt vinden. In Guatemala of Ethiopië is de 

kleding aangepast. In Zuid-Afrika lijken ze 

meer op de mensen die daar wonen en de 

Eskimo-Maria en -Jezus zijn heerlijk warm 

ingepakt. Maria en Jezus bij de indianen haal 

je er ook zo uit. In Oost-Europa en Rusland 

zijn ze altijd als koningen gekleed. Leuk  

om te zien. Natuurlijk was Maria een  

Joodse vrouw en Jezus een Joodse man, 

maar het gaat er maar om dat ze voor  

de mensen heel herkenbaar zijn. Daarom 

passen ze hen in de afbeeldingen (ook in de 

kerststalletjes) altijd aan henzelf aan. 

Fijne vakantie en geniet er maar van!
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Het verhaal van ...

De ‘onge-
lovige’ 
Thomas
Op 3 juli vieren we het feest van 
de apostel Thomas. Een apostel 
is een leerling en vriend van 
Jezus, die speciaal door hem  is 
aangewezen om de boodschap 
die Jezus vertelde goed te horen, 
zodat hij die later kon doorver-
tellen. Jezus had 12 leerlingen 
uitgekozen.

Thomas luisterde altijd heel goed en wilde alles 
precies weten. Hij was eigenlijk voor Jezus hem 
riep een soort architect, een bouwmeester, dus 
moest van hem alles precies zijn. Het liefst had hij 
elke keer als Jezus iets zei, het nog eens willen 
horen of bewezen zien. Maar als hij het begreep, 
dan was het ook helemaal!

Het duidelijkste verhaal over Thomas horen we  
als Jezus weer is verrezen.
Jezus was door de hogepriesters en leiders 
van het volk gevangen genomen en door de 
Romeinse soldaten gekruisigd. Dezelfde mensen 
die Jezus toejuichten toen Hij Jeruzalem binnen-
kwam, hadden nu om zijn kruisdood geroepen. 
De leerlingen waren dus best bang dat zij ook 
door de mensen herkend zouden worden en 
bleven in de zaal, waar Jezus met hen het  
Laatste Avondmaal had gegeten, bij elkaar.  
Ze waren echt bang voor de andere Joden.

Toen hoorden zij van Petrus en Johannes, op de 
zondag na de dood van Jezus, dat het graf leeg 
was! Maria Magdalena kwam zelfs vertellen dat  
ze Jezus had gezien! 
Thomas geloofde er niets van. Hij had toch  
(op grote afstand) gezien dat Jezus stierf!  
En dat ’s avonds een soldaat met een lans door 
Jezus’ hart had gestoten. Nee, helaas Jezus was 
er niet meer, Hij was dood!

Een paar dagen later was Thomas weg om snel 
wat te gaan kopen en weer in het donker terug  
te keren, zodat niemand hem zou zien. 

Maar toen hij terugkwam, zeiden de anderen dat 
Jezus bij hen was geweest!! Alweer dat verhaal. 
Waren ze nou helemaal gek geworden allemaal? 
“Ik geloof er niets van. Als ik niet met mijn eigen 
ogen de wonden van de spijkers kan zien en met 
mijn vingers voelen en als ik niet met mijn hand  
de wond van de lans kan betasten, geloof ik  
het niet!”

De week daarna was Jezus opeens weer bij hen, 
zonder dat Hij door de deur kwam en nu was 
Thomas er wel bij. Jezus riep hem en toonde zijn 
handen en voeten en de wond in zijn zijde en zei 
toen tegen Thomas dat hij ze moest voelen en nu 
wel geloven dat Jezus leefde. Thomas schrok en 
zag het bewijs dat hij eigenlijk wilde. Daarop zag 
hij als allereerste dat Jezus zowel mens als God 
was en zei dat ook: “Mijn Heer en mijn God!” 
Daarop zei Jezus dat Hij iedereen prees die wel 
geloofde zonder Jezus zelf te zien. 

Dat geldt dus voor ons allemaal.  
Wij geloven zonder Jezus zelf gezien  

te hebben.

Thomas kreeg hierdoor de bijnaam ‘ongelovig’. 
Thomas is toen rond gaan trekken om mensen 
over Jezus te vertellen en hij ging vooral in de 
richting van India. Toen hij Hem gezien had en  
het zeker wist, werd hij een van de bekendste 
verkondigers van de boodschap van Gods liefde 
die Jezus had gebracht.
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Speciale vieringen
Voor alle eerstecommunicanten  
van dit jaar:

Helaas kon de Eerste Communie 
afgelopen voorjaar niet doorgaan.  
Deze is nu verplaatst naar de 
nazomer/herfst. We houden 
vieringen met kleinere groepen 
kinderen, omdat we vanwege de  

‘anderhalvemeterregel’ graag alle gasten  
op het communiefeest een plaatsje gunnen ...

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers:
Zaterdag 7 november om 14.00 uur.
Zondag 8 november om 10.30 uur.
Beide keren voor 15 communicantjes.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot: 
Zondag 30 augustus en 6, 13 en 20 september 
om 10.30 uur. De communicanten die op 
dezelfde school zitten, doen samen hun  
eerste communie.

Sint-Odulphuskerk en H. Antoniuskerk, Best: 
Het is op dit moment nog niet bekend waneer 
de vieringen van de eerste communie in Best 
plaats gaan vinden. De werkgroep informeert 
de ouders zo spoedig mogelijk.

Maar ... ook over de communievieringen  
is nu goed nieuws te melden! 
We hebben nieuwe datums, na de grote 
vakantie, gepland. Dat kan nu, ook al is er nog 
onzekerheid, er is ook hoop en optimisme. 
Natuurlijk willen we dat het voor jou en jouw 
familie een echt feest kan zijn! Natuurlijk 

willen we niet dat jullie opa of oma 
ziek worden, omdat ze bij jouw 

communiefeest waren.

Zo’n nare tijd, als de afge-
lopen maanden, wil niemand 

meer meemaken en dus hopen 
en bidden we dat iedereen zijn 

verstand blijft gebruiken en zich aan 
de regels zal houden tot er een goed medi-
cijn tegen deze onzichtbare plaaggeest is 
gevonden. Bid er maar voor.

Nog nooit zo’n gekke 
tijd meegemaakt
Beste jongens en meisjes, deze tijd zullen we 
nooit meer vergeten! Het was voor iedereen 
schrikken en aanpassen. Toen  we hoorden 
van dit gekke wezentje dat coronavirus heette, 
wisten we nog niet wat het allemaal zou doen. 
Dit onzichtbare wezentje zou ons hele leven 
veranderen en misschien op sommige punten 
wel voorgoed!

Sommige kinderen hoorde ik juichen dat ze 
niet naar school hoefden, maar thuis moesten 
blijven: Heerlijk net vakantie! 
Maar… er moest thuis gewerkt worden, met 
jullie ouders als leerkrachten.
Jullie zagen je klasgenoten niet meer. Veel van 
jullie waren er een paar weken geleden blij 
mee, dat ze weer naar school mochten.

En een leuk uitstapje? Kon niet meer. Spelen 
met vriendjes of vriendinnetjes? Kon niet meer.
Het bezoekje aan opa en oma? Kon niet meer. 
Een verjaardagsfeestje vieren? Kon niet meer.
Sommige kinderen hebben van een heel lief 
familielid afscheid moeten nemen, zonder  
dat ze hem/haar nog even mochten zien.  
Een kushandje of een ‘luchtknuffel’ dat kon en 

gelukkig zijn die ook op afstand te geven. 
Het deed pijn en er was ook veel verdriet.  
En het is helaas nog niet voorbij.

Als iedereen zich aan de afspraken houdt, 
wordt het misschien straks weer een beetje 

zoals vroeger, maar intussen zullen de  
vakanties en ook de eerste communievieringen 
anders zijn dan vorige jaren! 
Alle kinderen die zo hun best hebben gedaan 
met de voorbereiding, de uitnodigingen die al 
verstuurd waren, de mooie kleren die al waren 
gekocht: grote teleurstelling!
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In de maand augustus 
is het vakantie
Daarom verschijnt er in de maand augustus geen 
DigiDulfke. Het zou alleen jammer zijn als jullie 
dan nooit zouden horen welke feesten we in de 
kerk vieren in deze maand. Daarom zal ik ze nu 
toch noemen:

5 Augustus is er 
een Mariafeest 
dat verbonden 
is met een soort 
legende (dat 
is een verhaal 
waarvan nooit 
bewezen is, dat 
het zo echt is 
gebeurd). In het 
jaar 431 bedacht 
de toenmalige 

paus dat er in Rome eigenlijk nog geen kerk voor 
Maria was. Hij overlegde met een edelman uit 
Rome en deze had die nacht een droom.  
Hij heette Giovanni. ’s Ochtends zei hij tegen  
de paus, dat Maria in zijn droom was verschenen 
en iets heel bijzonders zou laten gebeuren.  
De volgende ochtend, 5 augustus, was het zomers  
warm in Rome, maar op de Esquilijnse heuvel 
begon het opeens te sneeuwen. De paus begreep 
toen dat daar de kerk voor Maria moest komen 
en zo werd deze daar gebouwd. Hij is heel groot  
met veel mozaïek (schilderijen van gekleurde 
steentjes) en onder het grote hoofdaltaar wordt 
het kribje bewaard, waarin Jezus heeft gelegen. 
Het feest wordt gevierd als: Maria ter sneeuw.

Het andere grote feest is het feest van Maria 
Tenhemelopneming op 15 augustus. Nadat 
Jezus naar de hemel was teruggekeerd heeft 
zijn vriend Johannes voor Maria gezorgd, zoals 
hij aan Jezus vlak voor zijn dood had beloofd. 
Hoelang Maria toen nog geleefd heeft weten 
we niet precies; wel dat ze veel bij de leerlingen 
was, bijvoorbeeld met het Pinksterfeest. Toen zij 
stierf (ook een legende) waren alle apostelen erbij 
behalve Thomas (net als toen Jezus de eerste 
keer verscheen). Thomas vond dat heel erg en 
ging zelf nog naar het graf om van Maria afscheid 
te nemen. Toen hij daar aankwam, zag hij echter 
dat het graf openging en een paar engelen Maria 
meenamen naar de hemel. Een van hen nam de 
mooie gordel van Maria en gaf die aan Thomas. 
Hij ging het snel aan de anderen vertellen, maar 
op hun beurt geloofden ze hem niet. Totdat hij 
hen de gordel toonde en zij het lege graf zagen. 
Toen wisten ze Jezus wilde niet dat het lichaam 
van zijn lieve moeder hier op aarde zou vergaan, 
maar heeft Hij haar met lichaam en ziel bij zich in 
de hemel opgenomen.
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naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl
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Sudoku
Vind jij de juiste 
cijfercombinatie?

Legwoordenpuzzel

Zoek de 6 verschillen
Kamperen bij de boer. Kan je de verschillen 
vinden?

ZomervakantiePuzzelpagina

3
EPE
ERA
MEE
OER
OOG
SIM

5
AFGOD
BRAAM
EINDE

TITEL
TOOST
ZWEEP

7
DREMPEL
EDAMMER
LOEMPIA
TROMME

9
AANHANGER
RINGSLANG

LEGER
LIAAN
LINIE
MEREL
MORSE
MOZES
NOEST
OOGST
PLAAT
RASTA
REBEL
SJAAL
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Kleurplaat Ongelovige Thomas


