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Wil jij als eerste
DigiDulfke ontvangen?
Elke eerste zondag van de maand (behalve in
augustus) wordt DigiDulfke automatisch in je
e-mailbox bezorgd als je een mail stuurt naar
digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Zondag 9 juni: Kleine pinksterviering 9.30 uur
(zie pagina 4, rechterkolom)
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
Zaterdag 8 juni: Laatste viering 17.00 uur

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

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

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
Zondag 9 juni: Pinksterviering 10.00 uur

Het verhaal van ...

Deel van het schilderij ‘Pentacoste’ van El Greco uit ca. 1600.

Pinksteren:
het feest van
de H. Geest
Johannes en zijn broer Jacobus waren visser.
Ze hadden op een dag Jezus van Nazareth voorbij
zien komen. Hij had ervoor gezorgd dat zij een
hele boot vol vissen hadden, terwijl zij daarvoor
niets hadden gevangen.
Samen met Simon, die Jezus later Petrus zou
noemen, werden zij door Jezus uitgenodigd met
Hem mee te gaan. Dat deden zij en ze werden
zijn leerlingen en zijn vrienden.
Johannes hoorde veel van Jezus over God de
Vader, dat die zoveel van de mensen houdt.
Hij zag ook de meest wonderbaarlijke dingen:
mensen die heel ziek waren werden weer beter.
Ze gaven mensen te eten uit een mand met
brood, die maar niet leeg werd en een schaaltje
met vissen waar je telkens een visje van kon
pakken om uit te delen en meteen daarna was
er weer een. Hij maakte ook mee dat Jezus op
een hoge berg stond en dat God toen zei dat
Jezus zijn Zoon was en dat ze naar Hem moesten
luisteren.
Dat was ook al gebeurd toen Jezus door
Joannes de Doper in de Jordaan werd gedoopt.
Toen kwam er ook opeens een hele mooie witte
duif boven Jezus. Toen Jezus de laatste keer
met hen had gegeten voor Hij werd doodgemaakt, snapten ze allemaal niet goed wat Hij had
gezegd. Hij was daarna gestorven en een paar
keer bij hen teruggekomen, maar ze snapten ook
niet alles wat er gebeurde.
En toen kwam de dag dat Jezus opeens naar de
hemel ging. De leerlingen werden bang en bleven
bij elkaar. Nu zouden de soldaten hen ook kunnen
komen oppakken. Op een zondag waren ze zo
bij elkaar. Ook Maria, de moeder van Jezus was
erbij. Johannes zorgde nu voor haar, want dat
had Jezus gevraagd toen Hij aan het kruis hing.

Opeens hoorden ze in de verte een hevige wind,
een soort storm, die steeds dichterbij kwam.
In de zaal waar zij waren verscheen opeens een
grote vlam, die zich deelde en boven elk van hen
een vlammetje liet branden. En wat gebeurde er
daarna? Johannes snapte opeens alles wat Jezus
had gedaan en gezegd. Ook waarom Hij dood
moest gaan en weer levend was geworden en dat
die mooie duif bij Jezus’ doop de H. Geest was.
Niet alleen Johannes begreep dit, maar alle
leerlingen. Ze waren toen niet bang meer, maar
gingen naar buiten en vertelden het alle mensen
die daar waren samengekomen na die vreemde
storm. Met Petrus voorop vertelden zij alles over
Jezus aan de mensen. En het gekke was:

die mensen begrepen het niet alleen
ook, maar ze hoorden het allemaal
in hun eigen taal, terwijl ze overal
vandaan kwamen.
Johannes wist opeens: dit was wat Jezus had
voorspeld: Ik ga naar de hemel, maar Ik zal de
H. Geest sturen, die jullie alles duidelijk zal
maken. Dit was die dag, dit was dus Pinksteren:
het feest van de H. Geest!
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Dankviering
De Beerzen - In Middelbeers, Oostelbeers en
Westelbeers hebben de kinderen altijd een
mooie dankviering, een paar weken na hun
Eerste Heilige Communie.
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Tijdens de voorbereiding op het grote
communiefeest horen zij dat het ook belangrijk
is om God te danken voor alles wat zij hebben
en krijgen van Hem. Net zoals je pappa en
mamma wel eens bedankt voor alles wat zij
doen. Je kunt een kaarsje opsteken om God te
danken, maar je kunt ook iets anders doen.
De communicantjes pakken wat geld dat zij
op hun feest hebben gekregen en stoppen
dat in een envelop. Daar wordt dan een grote
cheque van gemaakt, die in de dankviering
wordt overhandigd voor een goed doel. Dit
kan zijn voor de cliniclowns of om paardrijden
mogelijk te maken voor gehandicapte kinderen
of nog iets anders. Dit jaar is het thema voor
de eerste communieviering: RESPECT.
Het geld van dit jaar wordt bijeengebracht
voor onze oudere dorpsbewoners, die in de
Vestakker wonen, zodat zij iets krijgen om iets
gezelligs mee te doen. Daarmee kunnen ze
plezier maken en zich niet zo alleen voelen.

H. Bernadette
Bernadette Soubirous werd in 1844
geboren. Als ze 14 jaar is, ziet zij
achttien keer in een grot in Lourdes
een stralende Vrouw staan.
Als Bernadette haar vraagt hoe zij heet, zegt
die: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.”
Ze vraagt Bernadette in de grond te graven
en er ontspringt een bron, die er nog steeds is.
Lourdes is de beroemdste Mariabedevaartplaats van de wereld en nog steeds gaan
er elke dag duizenden mensen naar de
geneeskrachtige bron.
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Lieve Paus
Franciscus
Misschien schrijf jij ook
weleens een brief.
Meestal schrijf je die
aan iemand die je kent
en vaak begint die brief
dan ook met: Lieve …
Kinderen uit de hele wereld hebben zo ook
een brief geschreven aan Paus Franciscus.
Ze hebben hem dingen gevraagd over zijn
werk, over God, Jezus, de wereld, de kerk
en het geloof.
Natuurlijk hoop je, dat als
je iemand een brief schrijft,
je ook antwoord krijgt. Dertig
brieven, met tekeningen van de
schrijvers, zijn in een boek verzameld. Naast elke brief is ook het
antwoord van de paus te lezen.
Antwoorden, soms met humor,
die de harten van kinderen en
volwassenen raken.
De paus maakt duidelijk dat kinderen het
verdienen te weten en te voelen dat God heel
veel van hen houdt. Het is een boek geworden
voor kinderen om heerlijk in te lezen, maar ook
voor ouders en grootouders om uit voor te
lezen. Het boek is beslist een aanrader!

In een volgende editie
zal een brief worden
uitgelicht.
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De meimaand is in veel opzichten
de mooiste maand van het jaar!
De frisgroene blaadjes en kleurrijke
bloemen geven de wereld een
nieuw aanzien.
En dan is de meimaand ook nog eens dé
Mariamaand! Veel kinderen en grote mensen
kwamen weer bij de kapel om even stil te zijn,
te genieten van de mooie plek, een kaarsje op
te steken om te bidden voor iets of iemand,
of gewoon om dankjewel te zeggen voor alle
fijne dingen van het leven. Dat kan altijd, want
Maria is altijd thuis en ze is een moeder voor
iedereen.
O ja, in de Meimaand stond er als vanouds
op zondagen weer een kraampje met allerlei
lekkers ... dat maakte vooral voor de
kinderen een uitstapje naar de kapel weer
éxtra aantrekkelijk. Het is dan ook zo gek nog
niet dat Maria in Den Bosch de ‘zoete moeder’
wordt genoemd ...

Mijn eerste communie

Terugblik

Roel, 7 jaar
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

Vooruitblik
Zomervakantie in aantocht
Als jullie de volgende editie van DigiDulfke
ontvangen, is het al bijna zomervakantie.
Ook in de kerk is dat een rustige tijd.
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Pinksteren

Ontbrekende letters
Jezus gaf zijn vrienden een paar opdrachten
in de tijd voor Pinksteren.
Weet jij welke? Vul de ontbrekende letters in.

Zoek de 10 verschillen
Uit een heel klein mosterdzaadje is een mooie
grote boom gegroeid, waarin de vogels vrolijk
fluiten. De plaatjes zijn niet helemaal hetzelfde.
Zie jij de tien verschillen? Je kunt daarna nog
de bomen inkleuren.

Doolhof
Met Pinksteren daalde de Heilige Geest als een
vlammetje neer op de leerlingen van Jezus.
Hierboven zie je ook een vlam, vind jij de weg
er doorheen? Succes!
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Kleurplaat

Uitstorting van de Heilige Geest
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