
Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Zondag 1 september: Viering  
‘Wereldgebedsdag voor de schepping’  
10.30 uur

Zondag 29 september: Kleine Franciscusviering 
9.30 uur

H. Antoniuskerk, Best
Zondag 8 september: Startviering 11.00 uur

Sint-Odulphuskerk, Best
Zondag 28 juli: Openluchtviering bij de  
Sint-Annakapel in Aarle, feest van  
Joachim en Anna 10.00 uur

Agenda
Zondag 22 september: Excursie naar Peerke 
Donderspark in Tilburg.

D i g i D u l f k e
R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant
Best, Oirschot, Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers
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Was getekend
De H. Odulphus, naar wie ook het DigiDulfke 
vernoemd is, is al door veel mensen getekend. 
Maar ...

... wij zijn op zoek naar jouw 
tekening! 

Hoe denk jij dat hij eruit gezien heeft? 
Iedereen kan tekenen en dus mag ook 
iedereen meedoen. Mail ons jouw  
tekening en misschien komt jouw 
Odulphus in een volgende DigiDulfke. 
Natuurlijk komt jouw naam er ook bij:  
‘Is getekend door …’

Vakantie
Dit is het laatste DigiDulfke voor de vakantie. 

In augustus komt er geen, maar in september 

weer wel!

Waar komt het woord vakantie eigenlijk 

vandaan? Het betekent leeg zijn! In deze 

weken maken we ons weer leeg voor het 

volgende schooljaar. We denken niet aan:  

op tijd op school zijn, huiswerk, proefwerken,  

citotoets, enz. Er wordt minder gesport.  

Papa en mama hebben een paar weken  

vrij van het werk en veel mensen gaan er 

lekker op uit. Sommigen blijven in Nederland 

en velen gaan naar een ander land. Om er 

even tussenuit te zijn, andere dingen te doen 

dan normaal.

Maar weet je wat het leuke is? God neemt 

nooit vakantie! Hij is er in elk land. Hij spreekt 

elke taal. Ook als je in een andere plaats bent 

of in een ander land, kun je daar een kerk of 

kapelletje bezoeken en een kaarsje aansteken 

en gewoon in het Nederlands iets vragen of 

ergens voor bedanken. Hij verstaat het altijd.

Heel veel plezier  

en we wensen  

jullie mooi weer!
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De opa en oma 
van Jezus
In de meimaand hebben we Moederdag gevierd; 
in de maand juni hebben we Vaderdag gevierd. 
Maar … waarom vieren we geen opa- en omadag?

Nou dat is heel eenvoudig: oma en opa zijn óók 
vader en moeder, namelijk de papa en mama van 
jullie ouders en dus worden zij ook in het zonnetje 
gezet op Vader- en Moederdag. Iedereen heeft 
opa’s en oma’s, want als die er niet waren en dus 
geen kinderen hadden, waren er ook geen papa’s 
en mama’s.

Ook Jezus heeft een oma en opa, namelijk de 
mama en papa van zijn moeder Maria.
Ze heetten Joachim en Anna. Zij hebben ook een 
feestdag en dat is 26 juli. Daarom vertellen we 
jullie deze maand iets over hen.

Ze wilden heel graag een kindje hebben, maar 
dat kwam maar niet. Ja, je kunt dat wel willen, 
maar je kunt het niet in de supermarkt kopen.  
Je moet gewoon maar afwachten of het komt.  
Ze waren inmiddels al heel wat jaren oud.  
Ze hielden veel van elkaar en vroegen God hen 
toch nog een kindje te schenken. Als dat zou 
komen dan zouden ze het kindje bij de tempel 
brengen als ze groot was, om daar God te dienen.

Op een ochtend wilde Joachim naar de tempel 
voor het wijdingsfeest, maar de hogepriester 
en de andere mannen wilden hem er niet bij 
laten zijn, want hij telde niet mee: hij had geen 
kinderen. Hij liep verdrietig weg en ging niet naar 
huis maar naar de herders, omdat hij Anna ook 
niet verdrietig wilde maken. Daar zag hij opeens 
een engel die hem zei naar huis te gaan, want 
Anna zat op hem te wachten. Zij zouden een 
bijzondere dochter krijgen, die ze Maria moesten 
noemen; later zou zij de mama van Jezus  
(dit betekent: God redt) worden. De engel 
vertelde hem ook van een andere bekende papa 
en mama, die eerst ook geen kindje kregen: 
Abraham en Sara. Toen hun kindje kwam was  
dat heel bijzonder en dat zou Maria ook zijn. 

Hij ging meteen naar huis en zag bij de 
stadspoort Anna, die dezelfde boodschap had 
gekregen, al op hem afkomen. Zij gingen samen 
blij naar huis en later werd Maria geboren.  
Maria is een aantal jaren bij hen in huis gebleven 
en toen naar de tempel gegaan. Daar heeft zij  
als een soort gastvrouw de mensen geholpen,  
wat te drinken gegeven en gezegd waar ze naar 
toe moesten om te doen waarvoor ze kwamen. 
Over Maria hebben we in de meimaand al verteld.

Heel veel mensen met de naam Anna zijn naar 
de oma van Jezus genoemd en er zijn er ook veel 
die zowel de naam van Maria als die van Anna 
hebben: Marianna of Marianne. 

Anna heeft als oma ook Jezus gekend en 
daarom zie je ook beelden en  

schilderijen waarop Anna, Maria en 
Jezus zijn afgebeeld, 

zoals op het plaatje dat je  
hierboven ziet.

Het verhaal van ...
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‘Als een lopend vuur’
was het thema van de laatste viering in de  
H. Bernadettekerk in Spoordonk op 8 juni. 
Wat was het druk in de kerk! Heel veel mensen 
wilden dat speciale moment samen vieren 
en samen op weg gaan naar de basiliek in 
Oirschot. Ook alle pastors van onze parochie 
waren erbij en alle koren zongen tijdens de 
viering, ook het kinderkoor! Pastoor Spijkers 
en pastor Van Nunen hielden een mooie 
samenspraak. 

Aan het einde van de dienst ontstaken de 
Balirunners de fakkels en samen met pastor 
Van Nunen brachten zij als echte hardlopers 
het vuur naar Oirschot. Zelfs de regen kreeg 
hun vuur niet gedoofd! Veel parochianen 
gingen mee met de huifkar of met eigen 
vervoer. Ook de gedachteniskruisjes, het 
gedenkboek van de overledenen en de ciborie 
werden meegenomen. 

Bij de basiliek werd iedereen welkom geheten 
door de gilden. De vendelier was een meisje 
dat ook misdienaar is. 

In de Sint-Petrusbasiliek was een korte viering  
en daarna gingen de huikarren en veel mensen  
terug naar Spoordonk. Onderweg werd er  
gestopt voor broodjes, koffie, thee en iets  
anders, maar vooral ook om elkaar te 
ontmoeten en samen na te praten over deze 
speciale dag en de toekomst. Een bijzonder 
hoofdstuk van het kerkelijk leven in Spoordonk 
werd afgesloten en een nieuw hoofdstuk 
geopend!

Terugblik  
Eerste Communie
De maand juni stond in Oirschot en Spoordonk 

in het teken van de Eerste Communie. 

Het waren feestelijke vieringen waarin  

bijna zestig jongens en meisjes voor het  

eerst mee aan de Tafel van Jezus gingen.  

Het kinderkoor zong mooie liedjes en het 

verhaal werd verteld van de vis ‘Regenboog’. 

Met zijn vele kleurrijke schubben was hij de 

mooiste vis van de zee. Hij werd echter pas 

de gelukkigste vis van de zee toen hij zijn 

schubben ging delen met zijn vrienden.  

Dat past ook heel goed bij het breken en 

delen van Jezus. Jezus geeft zichzelf aan 

ons, omdat Hij wil dat iedereen gelukkig is. 

Na afloop kreeg iedere communicant een 

mooie kaars met zijn naam erop. Het weer 

was prachtig en het was na afloop dan ook 

gezellig druk op het kerkplein bij het felici-

teren. Jongens e meisjes, nogmaals van harte 

proficiat met jullie Eerste Heilige Communie! 

Verschillen?
Velen van jullie hebben gezocht, maar geen 
verschillen kunnen vinden. Dat klopt. Door 
een vergissing van Sofie, die de DigiDulfkes 
opmaakt, was het plaatje twee keer hetzelfde. 
Bij deze alsnog de verschillenden. Succes!
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Wij gaan op reis 
op vakantie, maar er gaan ook mensen op reis 
voor hun geloof.

Jezus heeft zelf tegen zijn vrienden gezegd dat  
ze op reis moesten gaan om zoveel mogelijk 
mensen te vertellen over Hem en hoeveel  
God van ze houdt. Sommige leerlingen bleven 
in het land zelf, maar anderen gingen naar 
een ver buitenland. Van daaruit werd alles 
weer doorverteld aan anderen en zo kwamen 
er ook monniken uit Ierland naar ons land 
om van Jezus te vertellen. Daardoor hebben 
wij van Jezus gehoord. De belangrijkste 
heette Willibrordus (zo heet ook de kerk in 
Middelbeers). 

Nog steeds gaan veel mensen op reis vanwege 
hun geloof en dat noemen we op bedevaart 
gaan (bede komt van bidden en vaart is gaan, 
dus een ‘gebedsreis’). Als je naar de H. Eik gaat, 
of naar een van de kapelletjes die we in de  
meimaand noemden, ga je dus op bedevaart. 
Je kunt naar Lourdes of Rome gaan, maar 
dichtbij kan dus ook. In september gaan we 
vanuit onze hele parochie samen op bedevaart 
naar Peerke Donders in Tilburg. Daarbij zijn 
jullie ook van harte welkom. Over deze  
bedevaart schrijven we volgende keer iets meer.  
We wensen jullie een fijne reis (wat voor reis je 
ook gaat maken) en een veilige terugkeer.

Monique, 11 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

Gedichtje

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

Ontwerp, opmaak en beeldredactie - 
VissenCom, Sofie den Ouden

Afbeeldingen - freepik.com, ruiterpuzzel.nl, 
pixabay.com, supercoloring.com,  
mariajohannes.nl, vissencom.nl

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nlTips, 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.

Vooruitblik
Na de zomervakantie is het al bijna herfst!
Het lijkt nog zo ver weg, maar zodra jullie na 
de zomervakantie weer naar school gaan is het 
al bijna september. Het volgende DigiDulfke 
verschijnt op zondag 1 september.
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Vakantiepuzzel
Kan jij alle woorden invullen en dan de oplossing vinden?

Wie drinkt wat?
Weet jij nog hoe warm het vorig jaar zomer 
was? Een koud drankje is dan welkom. 

Kan jij achterhalen wie wat drinkt?  
Volg het rietjesdoolhof maar.

Met alle woorden in deze bloemen kun je een 
zin maken. Weet jij wat er staat?

Puzzelpagina Zomervakantie
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Kleurplaat Zomervakantie


