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Wees gegroet Maria
Wees gegroet Maria,
vol van genade, de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Zondag 12 mei: Kleine Mariaviering
9.30 uur in de pastorietuin
(zie pagina 5, rechterkolom bovenaan)
Zondag 26 mei: Voorstellen communicanten
10.30 uur
Zondag 9 juni: Kleine pinksterviering 9.30 uur
(zie pagina 7, rechterkolom bovenaan)
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
Zondag 30 juni: Dankviering 10.30 uur

H. Bernadettekerk, Spoordonk
Zondag 2 juni: Eerste Communie 10.00 uur

H. Antoniuskerk, Best
Zondag 16 juni: Antoniusviering
11.00 uur. Na afloop delen we het
Antoniusbrood.

Sint-Odulphuskerk, Best
Zondag 19 mei: Eerste Communie
9.30 uur en 11.30 uur
Zondag 30 juni: Dankviering Eerste Communie
9.30 uur. Aansluitend is er een picknick voor
alle kinderen in de pastorietuin.

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
Zondag 12 mei: Eerste Communie 10.30 uur
Zondag 25 mei: Dankviering Eerste Communie
19.00 uur

Het verhaal van ...

Maria

Wij weten allemaal dat Maria de
mamma van Jezus is, maar weten
jullie nog meer over Maria? Maria was
het dochtertje van Joachim en Anna.
Ze waren allebei al behoorlijk oud
toen Maria werd geboren.
Toen Maria ongeveer 12 jaar was ging ze werken
bij de plaatselijke synagoge, zeg maar kerk.
Zij werd daar een soort gastvrouw. Ze gaf de
mensen wat te drinken en wees waar ze naar toe
moesten als ze iets zochten.
Toen Maria iets ouder was, zei de priester tegen
haar dat ze best eens aan een man kon gaan
denken (in die tijd trouwden meisjes al heel
jong). Maria dacht na en zei toen, dat ze eigenlijk
niemand wist. Zij vond dat God maar iemand voor
haar moest aanwijzen. De priester moest daar
toen ook goed over nadenken. Daarna vroeg hij
de jongemannen wie wel met Maria zouden willen
trouwen. Het waren er best een aantal.
In die tijd droegen alle mannen een staf, een
dode houten stok om wilde honden onderweg
te verjagen, stenen van het pad te halen of om
te gebruiken bij het lopen als je moe werd.
De priester zei de jongemannen hun stok in de
grond te zetten naast het gebouw. De volgende
ochtend waren er uit één staf opeens mooie witte
lelies gaan bloeien. De priester vroeg van wie
die staf was. Het was die van Jozef. Zo koos God
Jozef uit voor Maria. We zien bijna altijd het beeld
van Sint Jozef met een (stuk van zijn) staf met
bloeiende lelies. Kijk maar op de foto of in de kerk.
Maria werd de mama van Jezus en Jozef zorgde
voor hen alsof hij de papa was. We vinden in
de bijbel heel weinig over de tijd dat Jezus een
kindje was. Alleen Lucas, een van de vertellers in
de bijbel, vertelt daar iets over, want hij kende
Maria goed. Er gebeurde heel veel wat Maria
toen allemaal nog niet begreep, maar Lucas
zegt dat ze zich dat allemaal heel goed bleef
herinneren tot ze het wel begreep.

Maria is later met Jezus en zijn vrienden meegegaan. We lezen dat bijvoorbeeld in het verhaal
over de Bruiloft van Kana. Daar horen we dat
Jezus Maria niets kon weigeren. Toen Jezus aan
het kruis was gehangen, was Maria er ook bij.
Hij vroeg toen aan zijn vriend Johannes om goed
voor Maria te zorgen, want Jezus kon dat niet
meer. Daarna vroeg Hij Maria om voor al zijn leerlingen een soort moeder te zijn. Daarom mogen
we Maria een moeder in de hemel noemen.

Maria heeft vaak op heel veel plaatsen
laten zien, dat zij aan ons denkt.
Dat noemen we bedevaartplaatsen, bijvoorbeeld
Lourdes of de Heilige Eik. Omdat Jezus Maria
niets kon weigeren en Maria een moeder voor
ons is, vragen we heel vaak iets aan Maria als
we het niet aan God durven vragen. Net als je
eigen mamma het leuk vindt als je haar ook eens
bedankt, vindt Maria het ook fijn als je eens een
kaarsje aansteekt om haar te bedanken, dus niet
alleen om haar iets te vragen.
Toen Maria gestorven was wilden de leerlingen
van Jezus haar daarna gaan begraven, maar ze
vonden niets meer. Jezus wilde niet dat er iets van
zijn moeder hier op aarde achter zou blijven en
daarom is Maria helemaal naar God in de hemel
gegaan en daar is zij moeder voor ons allemaal.
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Mariakapelletjes

Westelbeers
De Vleut in Best
Centraal in het historische buurtschap de Vleut
bevindt zich op een driehoekig grasveldje,
omgeven door mooie bomen de Maria
Assumptakapel. De bewoners van buurtschap
de Vleut en de Katholieke Actie bouwden dit
monument in 1950 als dankkapel. Pas jaren
na de Tweede Wereldoorlog werd de kapel
ingewijd. Jaarlijks wordt op zondag rond
15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming, een openluchtmis opgedragen
waarbij het natuurstenen altaar voor de
kapel wordt gebruikt. Ook vinden hier
gebedsdiensten plaats.
Midden december wordt voor de kapel een
kerststal gebouwd met grote beelden en
dieren. Honderden mensen, ook uit de verre
omtrek, bezoeken dan de kerststal.

In 1637 was er een grote pestepidemie in de
Beerzen. Mensen gingen toen naar Maria in
Scherpenheuvel om hulp te vragen, want het
was een verschrikkelijk ziekte. Toen hebben de
mensen het bestaande kapelletje van Maria tot
een stenen kapel gemaakt. De mensen die te
oud of te ziek waren om naar Scherpenheuvel
te gaan konden dan naar dit kapelletje.
Het jaartal kun je er nog op zien staan.
In 1937 werd er een torentje bij gebouwd
met een klokje erin.
Elk jaar komen duizenden mensen in dit
kapelletje Maria’s hulp vragen of haar
bedanken met een gebedje of een kaarsje.
Er staan ook altijd veel kaartjes van overleden
mensen. De eerste communicanten van de
Beerzen gaan hier altijd bij de lentewandeling
naartoe en horen dan over het leven van
Maria en waarom we kaarsjes opsteken.

In de H. Bernadettekerk in Spoordonk
Wist je dat er in de H. Bernadettekerk
ook een Mariakapel is? Eigenlijk heel
begrijpelijk, want Bernadette en Maria
horen bij elkaar (denk aan de verschijningen
van Maria aan Bernadette in Lourdes,
Frankrijk). Ook als na 8 juni dit jaar de kerk
gesloten is, blijft de kapel
gewoon open. Je kunt er
even stil zijn en een kaarsje
opsteken als je wilt. Een rustpunt midden in Spoordonk,
vlakbij de school en bij het
kerkhof. Een mooi plekje.
Ga er gerust eens naar binnen.
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Nog meer Mariakapelletjes ...

Heikant in Best

In de toren van Oostelbeers
Onderin de grote toren van de vroegere
kerk van Oostelbeers is in 2012 een mooie
Mariakapel gemaakt. Hij staat tegen het
kerkhof aan. Soms lijkt het of hij dicht is,
maar dat kan ook zijn vanwege de wind of
de regen. Er hangt een bord naast de deur:
Maria is thuis. Hier kun je dus gewoon naar
binnen. Als je dan naar boven kijkt zie je bij
Maria op zolder heel veel heiligenbeelden
staan, die vroeger in de kerk er tegenover
stonden, toen hij nog als kerkgebouw in
gebruik was. Het beeldje is genoemd:
Lief Vrouwke van Beers. Er is ook een speciaal
lied voor gemaakt dat daar ook ligt en wat
je mee mag nemen. Gelukkig is er na
de sluiting van de kerk nog steeds een
mogelijkheid om bij Maria in Oostelbeers
gewoon een kaarsje aan te steken.

In de beginjaren negentig werden in Best
voorbereidingen getroffen voor het bouwen van
twee nieuwe woonwijken aan de westkant van
de ringweg. Doordat het aantal katholieken dat
naar de kerk ging toen al sterk was afgenomen,
werd geen plaats ingeruimd voor een kerkgebouw. Om toch een een plek te hebben waar
mensen kunnen bidden of een kaarsje opsteken,
stelde pastoor H. Maas voor een kapel te
bouwen. Het was heel fijn dat Piet Spierings en
zijn vrouw Anneke in 2000 een perceel grond
schonken, gelegen langs de Heuveleindseweg.
De bouw is grotendeels door vrijwilligers
uitgevoerd, omdat het anders niet te betalen
was. Buurtbewoners zorgen voor het onderhoud. Uit het aantal brandende kaarsjes en de
persoonlijke teksten die worden opgeschreven
in het boek, blijkt de kapel ook in deze tijd in
een behoefte te voorzien.

H. Eik in Oirschot
Volgens de legende werd er begin 15e
eeuw op het zand in het riviertje de Beerze
een beeldje van Maria met kind gevonden.
Dit beeldje werd in een eik geplaatst en door
de boeren en herders vereerd. Nadat men het
beeldje naar de kerk van Oostelbeers of Middelbeers gebracht had, stond het de volgende dag
weer op zijn oorspronkelijke plaats. Toen bracht
men het oude beeldje naar Oirschot en bouwde
men daar een eenvoudig houten kapelletje.
In 1854 werd de huidige kapel gebouwd. Later is
die nog uitgebreid en is er een kruisweg gemaakt.
De kapel van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik
wordt heel druk bezocht, zeker in de meimaand!
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Kleine Mariaviering
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Elke zondag in de maand mei
staat bij de Heilige Eik in Oirschot
een kraampje waar ze snoep en ijsjes

Oirschot - De meimaand is misschien
wel de mooiste maand van het jaar!
Buiten is alles mooi groen, de vogels
zingen volop en de bloemen bloeien.
Voor katholieken is de meimaand vanouds
ook Mariamaand. De moeder van Jezus is ook
voor ons een moeder bij wie we altijd terecht
kunnen! Daarom nodigen wij jullie graag uit
voor de kleine Mariaviering op zondag 12 mei
om 9.30 uur. We hopen dat het lekker weer
is die dag, zodat we de viering buiten op het
gras in de pastorietuin kunnen doen. En anders
hebben we altijd nog het daarnaast gelegen
‘Koetshuis’ waar we in kunnen ... De viering
duurt een half uurtje en daarna is er limonade
voor de kinderen en koffie of thee voor de
ouders. Graag tot zondag 12 mei 9.30 uur in
de pastorietuin, Nieuwstraat 17 in Oirschot.

Pinksteren
Dit jaar vieren we Pinksteren
op zondag 9 juni
Het is, samen met Kerstmis en
Pasen, een van de grootste feesten!
Het valt precies vijftig dagen na Pasen en tien
dagen na Hemelvaartsdag. Maar wat houdt
het in? Als Jezus naar de hemel gaat, belooft
Hij de mensen niet alleen te laten: zij zullen de
Heilige Geest krijgen die hen zal helpen om
met nieuwe kracht door te gaan met alles wat
Jezus had verteld en voorgedaan. Je zou
Pinksteren dus eigenlijk het geboortefeest
van de kerk kunnen noemen! En wat de Geest
betreft: die waait waar Hij wil, heeft Jezus
eens gezegd. Je kunt de Geest niet zien, maar
wel voelen, bijvoorbeeld als je geniet van de
schoonheid van de natuur of wanneer iemand
je ergens mee helpt. En ... die Geest zit ook
in jou! Telkens als je goed bent, eerlijk en
zorgzaam voor andere mensen en voor de
natuur, dan straal je dat uit.

verkopen, omdat dat na
afsluiting van de
vastentijd weer ‘mag’.
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Hemelvaart

Kinderkoor
Misschien heb je al ons al wel eens gehoord:
kinderkoor de Gouden Appeltjes.
Tijdens sommige vieringen in Best zingen wij
met jullie mee.
Best - De liedjes die we zingen zijn kerkliedjes, maar vaak zijn het ook liedjes die we
gehoord hebben bij Kinderen voor Kinderen,
musicals en de top-40. Alle koorleden mogen
meehelpen om deze mooie liedjes uit te kiezen
en dus zingen we altijd liedjes die we zelf heel
leuk vinden en waar we energie van krijgen.
We zingen trouwens niet alleen maar in de
kerk. We hebben ook meegedaan aan de
Passion en zingen bij de opening van een
kerststal, op Wereldlichtjesdag, bij concerten,
bruiloften, kerstmarkten, Muzikaal Oktober
Best, concerten bij Westenwind, voor
Sinterklaas en op nog veel meer plaatsen.
We repeteren iedere dinsdagavond (tijdens
het schooljaar) van 18.30 tot 19.15 uur in de
Sint-Odulphuskerk. Als je zin hebt om een
keertje te komen kijken, vinden wij dat heel
leuk en ben je altijd welkom! En neem gerust
iemand mee! Stuur ons even een mailtje
(canoy@onsmail.nl), dan kunnen wij hier
rekening mee houden. Mocht je nog vragen
hebben, mail gerust!
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Kleine pinksterviering
Oirschot - Met Pinksteren vieren we dat na
Jezus’ Hemelvaart zijn Geest wordt doorgegeven aan zijn leerlingen, zodat zij verder
kunnen gaan met wat Jezus begonnen is.
Ook dit jaar is er weer een kleine pinksterviering,
de viering is op eerste pinksterdag, zondag
9 juni om 9.30 uur, in onze kerk.
Dus lijkt het je leuk om deze viering mee te
maken, kleur dan onderstaand vlammetje in,
knip het uit en kom dan op 9 juni naar onze
kerk. Neem papa en mama ook maar mee,
want na de viering is er, bij de pastorie,
koffie en thee en voor jullie natuurlijk ranja.
Er is dan gelegenheid om gezellig nog even
na te praten.
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De kruisweg voor kinderen bij de H. Eik op
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Heb jij iets gemaakt, een tekening, een
gedicht, een verhaaltje of iets anders leuks?
Mail ons bijvoorbeeld een foto en misschien
kom jij in het volgende DigiDulfke.
digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Ontwerp, opmaak en beeldredactie VissenCom, Sofie den Ouden
Afbeeldingen - vissencom.nl, freepik.com,
vecteezy.com, xmas.nl, mariajohannes.nl
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Tussen Pasen en Hemelvaart

Wie vangt welke vis?
Tussen Pasen en Hemelvaart:
ontbijt aan het meer van Galilea …

Zoek de verschillen
Het verhaal van Mozes en de tien geboden.
Kun jij de tien verschillen vinden?

Op donderdag 30 mei vieren we
Hemelvaart. Het is 40 dagen na Pasen.
Jezus keert na zijn verrijzenis terug naar
de hemel. Maar tijdens deze 40 dagen
ontmoetten zijn vrienden Hem nog een paar
keer. Zo ook als ze aan het vissen zijn op het
meer van Galilea en Jezus hen roept vanaf het
strand. Hieronder zie je de vrienden van Jezus
in hun bootje. Weet jij wie welke vis vangt?

Woordzoeker
Pinksterfeest
Trooster
Tongen
Galileeërs
Mesopotamië
Asia
Hemelvaart
Talen
Vuur
Parten
Judea
Frygië

Duif
Toespraak
Heilige
Meden
Kapadocië
Pamfylië
Discipelen
Windvlaag
Geest
Elamieten
Pontus
Uitstorting

God
Joël
Wijn
Apostelen
Arabier
Jood
Romeinen
Libië
Kretenzen
Egypte

Als je alle woorden hebt gevonden, blijven er nog
letters over. Vul die hieronder in.
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Kleurplaat

Maria, moeder van Jezus
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