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Herfst
Een mooie tijd van het jaar met veel kleuren. 

De meeste bomen verliezen hun blaadjes en 

de dieren stoppen hun holen vol met eten voor 

de winter.

Wij moeten soms al een muts op en een 

dikkere sjaal om, als we in het bos de  

prachtige paddenstoelen willen gaan bekijken. 

De avonden worden langer en we eten weer 

vaker hutspot.

Maar in deze tijd kunnen we opa en oma niet 

zo vaak zien, niet gezellig op een verwarmd 

terrasje zitten en we weten allemaal helemaal 

niet hoe lang dit nog gaat duren!

Laten we onderling maar wel afspreken 

aardig voor elkaar te blijven, want niemand 

heeft hierom gevraagd en de meeste mensen 

hebben het nu toch al zo moeilijk.

We wensen iedereen een mooie 

herfsttijd en geniet van al het moois.

Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot: 
Op zondag 22 november zouden 20 jongens en 
meisjes uit Oirschot en Spoordonk uit groep 8 
hun Vormsel vieren. Helaas wordt dit vanwege 
corona uitgesteld. Maar we nodigen de vorme-
lingen tóch uit om die dag om 13.00 uur naar 
de kerk te komen! We gaan dan via de trap 
van méér dan 275 treden de toren beklimmen 
om vervolgens te genieten van een prachtig 
uitzicht. Ook gaan we onder leiding van gids 
Leo van de Laar een kijkje nemen boven 
de gewelven van de kerk.
Zo hebben we toch een leuk moment 
van samenkomst die dag. En we hopen 
dat we snel een nieuwe datum kunnen 
prikken voor het Vormsel natuurlijk!

Sint-Odulphuskerk en H. Antoniuskerk, Best: 
Helaas gaat ook de Vormselviering voor alle 
vormelingen van Best op zaterdag 21 november 
niet door. Jullie horen zo snel mogelijk als de 
situatie het toelaat, wanneer het wel kan.

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers:
Helaas zal de Eerste Heilige Communie-
viering van de kinderen uit Middelbeers 
weer uitgesteld moeten worden. Er mogen te  
weinig grote mensen bij zijn en te weinig mensen 
thuis komen om het mee te vieren. Jullie horen 
zo snel mogelijk wanneer het weer kan.

Omdat er nog steeds veel mensen ziek 
worden en de regels om dit te proberen te 
voorkomen weer strenger zijn, is het nu nog 
onduidelijk of en hoe hoe we straks samen 
Kerstmis kunnen vieren. 

Normaal komen er met dit grote feest heel 
veel mensen naar de kerk, maar nu mogen er 
elke keer maar 30 mensen in, en moeten ze 
1,5 meter uit elkaar zitten. Ook mogen we niet 
samen zingen. 
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Het verhaal van ...

Alle(r)heiligen 
Op 1 november vieren we het feest van alle 
heiligen; meestal noemt men het Allerheiligen.
In de middeleeuwen dacht men dat in de nacht 
van 1 november de overledenen even uit hun graf
op mochten staan en dat je die dan tegen kon 
komen. Daarom ontstond in Amerika het gebruik 
hen welkom te heten met uitgesneden verlichte 
pompoenen. Die avond werd het griezelfeest 
Halloween gevierd, dat jullie inmiddels ook wel 
kennen. 

Maar wat zijn nu eigenlijk die heiligen?
Iemand wordt officieel een heilige als de paus 
heeft laten onderzoeken of die persoon goed 
geleefd heeft en goed voor andere mensen  
heeft gezorgd. Ook wordt onderzocht of er 
wonderbaarlijke dingen zijn gebeurd na zijn  
of haar overlijden, als mensen gevraagd hebben 
om hulp (bijvoorbeeld genezing bij een  
dodelijke ziekte). Als uit het onderzoek blijkt  
dat dat klopt, dan wordt dat groots door de  
paus bekendgemaakt en dan wordt er een dag  
in het jaar aangewezen waarop die heilige 
gevierd wordt. Zo is bijvoorbeeld op 7 november 
het feest van Sint-Willibrordus, die de kerk in 
Nederland heeft gesticht en 6 december is het 
feest van Sint-Nicolaas. We noemen die heilige 
vaak gewoon heilig, maar soms ook sint, wat 
hetzelfde betekent.

Alle vrienden van Jezus horen erbij, maar ook 
alle mensen die gestorven zijn in de tijd van de 
Romeinse keizers die hen doodden, omdat zij 
zeiden in één God die van ons houdt te geloven 
en niet in de ontelbare goden, die door de 
Romeinen werden vereerd.

Waarom zijn heiligen nu zo belangrijk? 
Vroeger werden bijna alle kinderen naar een 
heilige genoemd (Jan is bijvoorbeeld van  
Sint-Johannes en Nico van Sint-Nicolaas,  
Anna is genoemd naar de moeder van Maria  
en Liesje naar Elisabeth, de nicht van Maria, die 
de moeder was van Sint-Johannes de Doper).

De ouders hoopten dan dat die heilige een  
voorbeeld zou zijn in het leven van dat kindje.
Dat voorbeeld was heel belangrijk en daarom 
werden kinderen later vaak naar een oma of 

opa genoemd, omdat de ouders vonden dat 
de kinderen daar een voorbeeld aan konden 
nemen en zo komen we ook op het feest van 
Allerheiligen. Er zijn natuurlijk ook een heleboel 
heiligen in de hemel, waarvan er nooit iets  
officieel is onderzocht, maar die wel goed hebben 
geleefd en wel een goed voorbeeld hebben 
gegeven. 

Al degenen die niet met naam worden 

genoemd en dus ook geen officiële feestdag 

hebben, vieren we met Allerheiligen. 

Allerheiligen wordt als feestdag meteen gekop-
peld aan Allerzielen, de dag van alle overledenen. 
Mensen versieren dan de graven en in sommige 
landen worden er zelfs feestetentjes met de  
familie bij het graf georganiseerd. 

In veel landen in Zuid-Europa is het kerkhof zo 
ingericht dat de overledenen niet allemaal in de 
grond zijn begraven, maar in een soort huisjes, 
die op elkaar staan (zie de foto), waardoor er 
meer ruimte op de grond is om iets te vieren. 

Jij kent ook vast wel een heilige, die niet  
officieel heilig is verklaard, maar voor jou wel  
een voorbeeld is, bijvoorbeeld een overleden 
familielid of vriend van je ouders. Die vier je dan 
met Allerheiligen.
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Lieve Paus 
Franciscus
Kinderen uit de hele 
wereld hebben een brief 
geschreven aan Paus 
Franciscus en beginnen 
die brief met: Lieve …

Zo vroeg Emil van 9 uit Dominicaanse 
Republiek: “Kunnen onze overleden familie-
leden ons zien vanuit de hemel?”

Paus Franciscus antwoordde: 
“Beste Emil, 
Ja, hier kun je zeker van zijn.  
Ik kan me voorstellen dat je aan je 
familieleden denkt die in de hemel 
zijn. Jij kunt ze niet zien, maar zij 
kunnen jou, zeker op sommige 
momenten in je leven, wel zien -  

als en wanneer God het toelaat. Wist je dat ze 
niet ver van ons vandaan zijn? Ze bidden voor 
ons en zorgen liefdevol voor ons. Dat is het 
belangrijkste.
Je kunt jouw overleden familieleden als volgt 
voorstellen: ze lachen je toe vanuit de hemel. 
Jij hebt ze getekend als dat ze om mij heen 
vliegen. Maar ze ‘vliegen’ om jou heen.  
Ze vergezellen jou met hun liefde.”

Maria is ook 
verdrietig 
geweest
Maria is de moeder  
van Jezus, zoals  
jullie allemaal  
goed weten.

Zij heeft het best moeilijk gehad: Jezus werd 
immers geboren in een stal in plaats van in een 
leuk huis. Hij had een voederkrib in plaats van 
een wiegje.

Ze moesten al snel vluchten voor de boze 
koning. En het allerergste: Jezus deed alleen 
maar goed voor de mensen toen Hij volwassen 
was, maar werd toch door hen gedood. 

Gelukkig werd Hij na drie dagen weer levend. 
Er zijn mooie afbeeldingen gemaakt van  
Maria met de dode Jezus op haar schoot.  
De mooiste is wel die in de Sint-Pieter in Rome 
staat (zie foto boven).

In de kerk in Middelbeers is ook zo’n afbeel-
ding (zie foto beneden) en daar hebben we nu 
een Mariakapel van gemaakt. Maria werd door 
Jezus gevraagd om moeder van iedereen te 
worden die bij Jezus wilde horen.

Als de mensen nu verdrietig zijn of iets te 
vragen hebben gaan ze ook naar Maria,  
net zoals een kindje naar zijn mama gaat.
In Middelbeers wilden de mensen ook graag 
overdag naar Maria kunnen, zoals op veel 
andere plaatsen. Nu heeft zij dus ook een 

kamer, waar 
iedereen 
overdag terecht 
kan om zijn of 
haar zorgen of 
verdriet met 
haar te delen 
(bijvoorbeeld nu 
tijdens corona). 
Omdat Maria 
weet wat dat is,  
is het fijn om 
haar dat te 
vertellen en een 
kaarsje aan te 
steken.
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Het kleine virusje
(een modern sprookje)

Bijna een jaar geleden leefde 
er een klein wezentje, dat zo 

klein was, dat je het met 
een grote elektronenmicro-
scoop al bijna niet kon zien.  
Hij zag er prachtig uit.  
Rond met allerlei uitsteek-

seltjes, die als een kroon  
om hem heen stonden. Daarom 

heette hij ook Corona.

Hij had wel broertjes en zusjes, maar die waren 
niet zo slim als hij. Zij bleven op de dieren zitten, 
maar hij sprong snel over op een mens toen hij de 
kans kreeg. 

Degene die hem had, merkte daar niets van. Maar 
Corona ging snel op zoek naar een luchtige voch-
tige plek en vond die bij de longen. Daar bouwde 
hij een nestje en wist er toen voor te zorgen, dat 
hij snel veel broertjes en zusjes kreeg. Elke keer 
als de gastheer/vrouw hoestte gingen er een stel 
mee op reis en landde weer op andere mensen. 
Iedereen die gastheer/vrouw werd, werd behoor-
lijk ziek en oudere mensen gingen er zelfs aan 
dood. Omdat het zo stiekem ging, waren er als 
snel heel veel zieke mensen op de hele wereld. 
De regeringen schrokken en gingen maatregelen 

nemen. Mensen moesten zo min mogelijk contact 
met elkaar hebben; dus scholen gingen dicht 
en mensen gingen thuis werken. Het werkte en 
Corona met zijn broertjes en zusjes konden wel 
op reis, maar vonden geen gastvrouw/heer. Ze 
waren er zo erg aan toe dat ze bijna dood gingen. 
Maar … toen kwamen er opeens weer mensen 
die het belangrijk vonden om naar feesten te 
gaan en samen leuke dingen te doen zonder 
afstand te houden en bescherming van mond-
kapjes. Daardoor kregen de Coronaatjes weer de 
kans: zij pakten hun koffers en gingen weer snel 
op reis en vonden heel veel mensen, waar zij weer 
naar binnen konden glippen.

God zag dit allemaal gebeuren en schudde zijn 
hoofd. Domme, domme mensen die alleen maar 
aan hun eigen plezier denken. Dit zorgt weer 
voor veel zieken! Weet je wat, dacht Hij, ik heb 
de mensen ook verstand gegeven. Laten nu alle 
mensen die er verstand van hebben zorgen dat 
ze iets vinden om Corona te bestrijden. Ik hoop 
dat alle mensen zelf ook hun verstand gebruiken 
en zich aan de afspraken houden om zich niet 
ziek te laten maken. Zo gebeurde 
en de enigen die toen nog dood 
gingen waren de Coronaatjes.  
En de mensen? Die leefden 
nog lang en gelukkig! 
Hopelijk wordt dit sprookje 
werkelijkheid!

Christus Koning
Misschien heb je er nog nooit van 
gehoord, maar op 22 november viert 
de kerk een belangrijk feest. Het heet: 
Christus Koning.

Bij een koning denk je misschien aan 
een machtig persoon met een sjieke 
mantel, met een gouden kroon op 

zijn hoofd, zittend op een troon of rijdend in een 
gouden koets. Nou, zo’n koning was Jezus niet! 
Nee, Hij reed op een ezeltje Jeruzalem binnen. 
Hij kreeg een kroon van doorntakken op  
zijn hoofd. En voordat Hij werd gekruisigd, 
werden zijn kleren van zijn lijf gerukt. Waarom? 
Omdat zijn koningschap niet begrepen werd. 

Hij genas zieken, Hij troostte mensen die 
verdrietig waren, Hij gaf hoop aan wie de  
moed was verloren. Wie zó leeft is in de ogen 
van God een koninklijk mens. Maar dat is een 
heel soort ander koninschap dan waar je in 
eerste instantie aan denkt! 

Het koningschap van Jezus laat  
zich niet zien in goud, macht en  
juwelen, maar in liefde, zorg en  
behulpzaamheid. Daarom vieren  
we elk jaar in november het feest  
van Christus Koning. Het is  
een mooi feest waarbij  
vooral doorklinkt dat het in  
Gods ogen niet belangrijk is  
wat je hebt, maar wie je bent!
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Dit is een hele nieuwe 
serie met elke keer de 
uitleg van iets wat bij de 
kerk (het gebouw) hoort.

De kerkdeur
Logisch dat het kerkgebouw ook een of meerdere 

deuren heeft, zou je zeggen. Natuurlijk, maar de 

grote kerkdeur is een apart verhaal waard.

God houdt als een vader van alle mensen en  

wil dus ook alle mensen de kans geven gelukkig 

te worden bij Hem in de hemel. Jezus heeft ons 

echter heel veel geleerd over God en de liefde 

voor andere mensen. Hij heeft Petrus de sleutels  

van de hemel gegeven. Niet letterlijk een bos 

sleutels in de hand gestopt, maar duidelijk 

gemaakt dat wat de kerk tegen je zegt, de  

makkelijkste weg is om in de hemel te komen. 

Namelijk door te luisteren naar de boodschap  

van Jezus.

Nu die deur. Bijna alle kerken hebben een groot 

kerkplein en trappen naar de grote kerkdeur,  

die steeds smaller worden als je dichter bij die 

grote deur komt. Dat is speciaal zo gebouwd.  

De betekenis daarvan is: iedereen leeft graag  

een vrij leven in de grote wereld en de grootste 

vrijheid denk je te hebben als je gewoon alleen 

voor jezelf leeft (het kerkplein).

Als je echter in de hemel wilt komen, moet je iets 

anders denken en een paar dingen anders gaan 

zien (je moet moeite doen om naar boven te gaan 

op de traptreden die smaller worden). Je moet je 

aan de 10 geboden houden en dus niet alleen aan 

jezelf denken, maar ook aan anderen. Je moet 

alles wat je bezit niet zo belangrijk vinden (als je 

naar de hemel gaat kun je het niet meenemen).

Als je liefde geeft aan andere mensen word je 

er zelf niet armer van. En als je boven aan de 

trappen bent aangekomen, kun je door de deur 

gaan en zie je het schitterende interieur  

(het binnenste) van het gebouw. Je hoeft dan 

alleen maar van God te houden en te denken  

aan zijn liefde.

Wat 
hoort er 

bij de 
kerk?

Colofon
Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, 
Theamarie Geilleit - Goossens

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
freepik.com, pixabay.com, pinterest.nl,  
schoolplaten.nl, puzzelpro.nl

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie 

van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen 

naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  

deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres 

van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor eventuele tekstuele fouten.
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Cijferkraker
Gelijke cijfers staan voor gelijke letters.  
Vul het diagram in en probeer het oranje 
woord te vinden.

Sudoku
Vul de cijfers 1 tot en met 9 in en wel zo  
dat: op elke horizontale rij elk cijfer slechts  
één keer voorkomt en ook in elke verticale 
kolom elk cijfer slechts één keer voorkomt.

Doolhof
11 november is Sint-Maarten. Sint-Maarten  
wil graag zijn mantel aan de arme man geven.  
Kun jij hem de weg wijzen?

Rebus

herfstPuzzelpagina
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Kleurplaat allerzielen


