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R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant
Best, Oirschot, Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers

Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
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Het is lente!
De bloemen gaan open, de vogels zingen hun lied.
Alles spreekt van leven, ook de kerk vergeet dat niet.
We vieren dat Jezus leeft, ook in jou en in mij.
Wie dat merkt ziet geen donker maar licht
en wordt vanzelf blij.

Zalig Pasen en een fijne
meivakantie gewenst!

Vrijdag 12 april: palmpaasstokken maken
vanaf 15.00 uur in het Pastoraal Centrum
Zaterdag 13 april: Palmpasen 19.00 uur
Donderdag 18 april: Witte Donderdag
18.00 uur Viering en vastenmaaltijd
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
15.00 uur Kinderkruisweg
Zondag 21 april: Eerste paasdag
9.00 uur Kleine paasviering en aansluitend
paaseieren zoeken in de pastorietuin
Zondag 12 mei: Kleine Mariaviering
9.30 uur in de pastorietuin
Zondag 26 mei: Voorstellen communicanten
10.30 uur
Zondag 9 juni: Kleine pinksterviering 9.30 uur
Maandag 10 juni: Tweede pinksterdag
10.00 uur Openluchtmis bij de H.Eik
Zondag 16 juni: Eerste Communie 10.30 uur
Zondag 23 juni: Eerste Communie 10.30 uur

H. Bernadettekerk, Spoordonk

Zaterdag 13 april: Palmpasen met voorstellen
communicanten 19.00 uur
Zondag 2 juni: Eerste Communie 10.00 uur

H. Antoniuskerk, Best

Donderdag 18 april: Witte Donderdag
18.00 uur Viering en vastenmaaltijd.

Sint-Odulphuskerk, Best

Zaterdag 13 april: Palmpasen 17.00 uur
Zondag 14 april: Palmpasen 9.30 uur
Zondag 21 april: Pasen 9.30 uur
Gezinsviering en aansluitend paaseieren
zoeken in de pastorietuin.
Zondag 19 mei: Eerste Communie
9.30 uur en 11.30 uur

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
Donderdag 18 april: Witte Donderdag
17.30 uur Viering en vastenmaaltijd.
Zondag 12 mei: Eerste Communie 10.30 uur

Het verhaal van ...

Pasen

Het was zondagmorgen.
Maria Magdalena had heel slecht
geslapen en de nacht daarvoor ook
al. Ze was heel verdrietig. Want de
romeinse soldaten hadden vrijdag
Jezus aan het kruis gehangen en daardoor was Hij doodgegaan: Jezus, met
wie zij zo goed bevriend was geweest.
Hij had alleen maar goede dingen gedaan en de
mensen verteld dat God de Vader zoveel van hen
hield, dat Jezus daarvoor op aarde was gekomen.
Ook had Hij daarbij dingen gedaan, die niemand
kon begrijpen. Hij had dode mensen levend
gemaakt, gezorgd dat blinden weer konden
zien en dat mensen die honger hadden te eten
kregen. Drie jaar lang had ze Hem en
Zijn vrienden gevolgd, samen met Maria,
de moeder van Jezus en een paar andere
vriendinnen. Overal was Hij rondgetrokken
om dit te vertellen.
De hogepriesters waren jaloers op de grote
menigte mensen die naar Hem kwamen luisteren
en daarom lieten ze Hem gevangennemen.
Donderdagavond was Hij gevangengenomen
in de Hof van Olijven. ‘s Nachts had hij in de
gevangenis gezeten, waar de soldaten Hem
bespotten en pijn deden. En ‘s ochtends
had opeens iedereen geroepen dat Hij dood
moest, omdat de hogepriesters dit tegen de
mensen zeiden. Hij had de zware tocht met het
kruis moeten maken en toen hadden ze Hem
opgehangen.
Maria Magdalena vond dat zo erg. En ook was
het erg dat ze Hem alleen maar in het graf
konden leggen op vrijdag, want om zes uur
‘s avonds begon de Sabbat, de zaterdag,
waarop ze niets mochten doen. Ze hadden
Zijn lichaam niet eens kunnen wassen en zalven!
Maar nu was het zondagochtend en zouden ze
het alsnog doen. Ze pakte zalf en lekker ruikende
kruiden en haastte zich met haar vriendinnen
naar het graf.

Maar wat zag ze nu? De soldaten waren weggevlucht, hun wapens lagen er nog en er zaten
twee vreemd uitziende mannen bij het graf.
Die zeiden dat ze Jezus niet in het graf moesten
zoeken. Ze schrok, dat kon toch niet. Ze hadden
Hem er samen ingelegd. De vrouwen snapten er
niets van en gingen naar de vrienden van Jezus
om dit te vertellen. Maria Magdalena niet,
ze ging Hem zoeken.
Opeens zag ze in de ochtendmist een gestalte.
Misschien was dat de tuinman, die Hem ergens
anders had gelegd. Ze ging het meteen vragen.
Maar die gestalte antwoordde haar toen:

‘Mariam!’ Dat was het koosnaampje
dat Hij voor haar had.
Hij was het zelf!!! Ze viel op haar knieën
en zei: ‘Rabboeni’, dat was zoals ze
Hem altijd noemde: ‘Meester’.
Ze herkende Hem.
Hij leefde!
Toen begreep ze dat Hij dat eigenlijk had
beloofd! Hij zou zorgen, dat de dood niet het
laatste voor de mensen was, maar dat er na de
dood nog meer bestond. Maria kon haar geluk
niet op.
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Paaseieren zoeken
Oirschot en Best - Op Eerste paasdag
zijn alle kinderen van onze parochie
van harte welkom om in de
pastorietuin paaseieren te komen
zoeken. Meteen na de viering van
9.00 uur in Oirschot en 9.30 uur in Best
(Sint-Odulphuskerk) lopen we gezamenlijk
vanuit de kerk naar de pastorietuin,
waar natuurlijk ook wat te drinken met iets
lekkers voor jullie klaarstaat. Je hoeft je niet aan
te melden; iedereen is welkom. Graag tot dan!

De Paaskaars
Elk jaar wordt in de Paaswake de kerk
helemaal donker gemaakt.
Achter in de kerk wordt dan een vuur gemaakt
waaraan de Paaskaars wordt aangestoken.
In de donkere kerk wordt dan de kaars
helemaal naar voren gedragen en worden
aan het brandende lichtje van de Paaskaars
alle kaarsen van de mensen aangestoken.
De mensen geven het lichtje aan elkaar door.
Pas als de Paaskaars helemaal voor in de kerk
staat, gaan de lichten weer aan. De Paaskaars
wordt elke viering aangestoken tot Pinksteren,
daarna alleen nog bij een doopsel, huwelijk of
begrafenis.
Wat is er nu zo bijzonder aan die Paaskaars?
Voor Jezus hier bij ons op aarde kwam, wisten
de mensen niet wat er met hen zou gebeuren
als ze dood gingen. Maar toen Jezus hier bij
ons was gekomen en dood gemaakt aan het
kruis (vrijdag voor Pasen = Goede Vrijdag)
werd Hij in de Paasnacht weer levend. Jezus
zorgde daardoor dat wij door mogen leven
bij God als we dood zijn gegaan. Doordat de
mensen niets wisten kon je het eigenlijk heel
donker op aarde noemen. Toen Jezus in de
Paasnacht weer levend werd, begon er als het
ware een lichtje te branden. Het verhaal van
Jezus vertelden de mensen aan elkaar door net
als het vuurtje van de Paaskaars. Daardoor wist
ook iedereen dat je na je dood bij God verder
mag leven. Dat is de reden dat we dit in de
Paasnacht zo met de Paaskaars doen.

Misdienaars
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Ook in Best is plaats voor nieuwe
misdienaars. Kinderen kunnen zich
hiervoor aanmelden. Als je een
mailtje stuurt naar digidulfke@
odulphusvanbrabant.nl
dan nemen wij
contact met
je op.
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Oirschot - Kinderkoor Triangel zingt vaak
tijdens de speciale vieringen voor kinderen.
Lichtvoetige liedjes met een boodschap.
Iedere woensdag repeteert het Kinderkoor
van 18.30 tot 19.30 uur in het Pastoraal
Centrum. Voor jongens en meisjes die graag
zingen is het een prachtige manier om na
de Eerste Communie bij het samen kerk zijn
betrokken te blijven. Spreek dirigente Rianne
gerust aan vóór of na een viering of stuur
een e-mail naar rianne.kessels@onsmail.nl

Tekening

Kinderkoor

Bezoek kapel Westelbeers

Groep 4, Dalton Kindercentrum AvontuurRijk

Oost-, West- en Middelbeers - Op 11 april
om 9.00 uur komen de eerstecommunicanten
van de Beerzen naar het kapelletje van
Westelbeers. De groep wordt in tweeën
gesplitst. De eerste groep heeft eerst een
lentewandeling van drie kwartier, de tweede
begint bij de kapel en daarna wordt er
gewisseld. Ze krijgen dan van de aalmoezenier
te horen wie Maria was, hoe ze Jozef leerde
kennen en waarom wij Maria ook onze moeder
mogen noemen. Ze weten na het bezoek
waarom we een kaarsje bij Maria aansteken,
wat we haar kunnen vragen of waarvoor we
kunnen danken. Ze weten waarom we
daarvoor kaarsjes gebruiken en mogen er
een aansteken.

Heb jij iets gemaakt, een tekening, een
gedicht, een verhaaltje of iets anders leuks?
Mail ons bijvoorbeeld een foto en wellicht
kom jij in het volgende DigiDulfke.
digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Colofon
Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen,
Theamarie Geilleit - Goossens
Ontwerp, opmaak en beeldredactie VissenCom, Sofie den Ouden
Afbeeldingen - leukvoorkids.nl, freepik.com,
vecteezy.com, wikipedia.org, mariajohannes.nl

Vooruitblik
Meimaand, Mariamaand
In mei zijn een aantal bijzondere dagen,
daarover gaan we meer vertellen. En natuurlijk
hebben we ook een aantal activiteiten.
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Puzzelpagina

Pasen

Welke doppen horen op welk ei?

Doolhof
Breng jij de kuikentjes bij elkaar?

Zoek de verschillen
Het is Palmpasen: we vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen wuiven met palmtakken en
leggen hun kleren op de weg. Kijk maar eens goed ... zie jij de verschillen tussen deze twee plaatjes?
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Kleurplaat

Jezus breekt het brood
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