
Agenda
Zondag 22 september:  

Excursie naar  
Peerke Donderspark  

in Tilburg.
Zie pagina 3.

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

Zondag 29 september:  
Kleine Franciscusviering  9.30 uur

Sint-Odulphuskerk, Best
Vrijdag 4 oktober: dierenzegening bij  
de Mariakapel in De Vleut  17.00 uur

Zaterdag 9 november:  
gezinsviering ‘Sint-Maarten’  17.00 uur
Na afloop is er een lampionnenoptocht en 
chocomel en een Sint-Maartensbroodje in  
de pastorietuin

H. Antoniuskerk, Best
Zaterdag 16 november:  
Vormselviering  19.00 uur

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
Vrijdag 4 oktober:  
viering Werelddierendag  17.00 uur 
Je mag je (kleine) huisdier, knuffel of foto 
meenemen.

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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Het nieuwe jaar begint

Maar welk nieuwe jaar? Want we kennen er 

heel veel.

Op de eerste plaats het nieuwe jaar midden 

in de winter, als we weer beginnen met een 

groot feest en opnieuw gaan tellen met de 

maanden januari, februari enzovoorts.  

Maar we kennen ook je eigen nieuwe jaar  

als je jarig bent. Jij begint dan ook weer te 

tellen met de nieuwe dagen en maanden tot 

je weer een jaartje ouder bent. Dan kennen 

we ook nog het nieuwe jaar van de kerk.  

Dat begint altijd met de eerste zondag van  

de advent (ongeveer met Sinterklaas).  

De advent is namelijk de tijd dat we ons  

voorbereiden op Kerstmis en natuurlijk is 

Kerstmis heel belangrijk voor de kerk (en voor 

ons), want we beginnen dan met de geboorte 

van het Kerstkindje. 

Op de laatste plaats kennen we nog het 

begin van het schooljaar. Allemaal hebben we 

dan de agenda’s alweer gepakt om te kijken 

wanneer de herfstvakantie, de Kerstvakantie 

en de voorjaarsvakantie zijn, want we willen 

weten hoeveel weken we weer op school 

moeten zitten en dan volgt weer de lange 

grote vakantie, die we net achter de  

rug hebben. We hopen dat die  

voor jullie heel fijn is geweest en  

wensen jullie een mooi nieuw jaar toe  

waarin je weer veel kunt leren.
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Ging Jezus ook 
in september 
naar school?
Het is september en de scholen zijn weer 
begonnen. Alle kinderen moeten leren om  
straks met werk geld te kunnen verdienen. 
Op school leren we lezen en schrijven, rekenen  
en tekenen, we leren iets van hoe het vroeger  
ging en over de natuur, de mensen en de  
maatschappij. Hoe ging dat vroeger toen  
Jezus klein was?

Er waren toen geen gewone scholen. Er was geen 
wet, die zegt dat je moest leren zoals nu. Mensen 
die iets wilden leren, gingen naar de synagoge, 
een soort kerk. De priesters die daar werkten, 
leerden de mensen dingen uit de Bijbel.

Lezen en schrijven konden maar heel weinig 
mensen. Alleen degenen die anderen dingen 
wilden leren deden dat.

We lezen in de Bijbel dat Jezus wel kon lezen en 
zelfs de Bijbel uitleggen, want toen Hij 12 jaar 
was ging Hij met Jozef en Maria naar de tempel. 
Na afloop van het feest dachten zijn mamma en 
pappa dat Hij bij de andere kinderen was, maar 
pas na een lange tijd kwamen ze erachter dat 
Jezus er niet bij was. Ze gingen snel terug naar  
de tempel en zagen Jezus toen praten met de 
priesters over de Bijbel. 

Als kinderen wilden leren hoe zij moesten werken, 
gingen zij leren hoe dat te doen bij degene die dat  
werk deed: bijvoorbeeld vissers, huizenbouwers, 
bakkers en timmermannen. Jezus ging bij Jozef  
in de werkplaats werken en werd timmerman.  
Zij maakten samen karren en karrenwielen, 
stoelen en banken, tafels en houten landbouw-
werktuigen en deuren en ramen.

Er was ook een andere mogelijkheid om iets  
te leren. Er waren namelijk ook leraren, die  
rondtrokken en hun leerlingen onderweg van 

alles vertelden. Ze hadden een heel aparte naam 
‘rabbi’. Toen Jezus 30 jaar geworden was, werd 
Hij ook een rabbi. Hij ging 3 jaar lang rond in het 
hele land en leerde zijn leerlingen en vrienden van 
alles over God, de Bijbel en hoeveel God van ons 
houdt.

Ik zou eigenlijk best wel eens zo’n les van Jezus 
zelf hebben willen horen. Het leuke was dat Hij 
bij zijn lessen ook elke keer liet zien hoeveel God 
van de mensen houdt door de wonderbaarlijke 
dingen die Hij deed: een zieke genezen, zorgen 
dat iedereen voldoende te eten had, terwijl er 
maar een paar broodjes en visjes waren enz.

Ik denk dat Jezus een leuke meester 
was, waardoor ik graag naar zijn les 

was gekomen.

We wensen jullie weer een heel fijn schooljaar toe 
en hopen dat jullie heel veel dingen leren waar je 
later veel aan hebt.

Het verhaal van ...



DigiDulfke • pagina 3 van 6 • september 2019

Dieren in de kerk
4 Oktober is het Werelddierendag. Dat is 
gekomen door Sint Franciscus. In het volgende 
nummer zullen we meer hierover vertellen. 
Maar je kunt ook meer hierover horen als  
je 4 oktober naar de Sint-Willibrorduskerk  
in Middelbeers komt.

Alle kinderen zijn welkom en mogen kleine 
huisdieren meenemen (hond, poes, vissen in 
een kom, cavia, woestijnratje, vogel in een 
kooitje, enz.) of een dierenknuffel (als je een 
huisdier hebt, dat niet mee kan komen, heb je 
misschien wel een knuffel van je huisdier of een 
mooie foto). 
De dieren en jullie zijn welkom om 17.00 uur. 
We zullen horen waarom Werelddierendag met 
dit feest van Franciscus is verbonden.  
We zegenen de dieren en jullie krijgen een glas 
chocomel om te proosten op jullie lievelingen.

Kinderen met hun huisdieren zijn ook  
welkom op zondag 29 september in de Sint-
Petrusbasiliek in Oirschot tijdens de kleine 
Franciscusviering om 9.30 uur. Op vrijdag  
4 oktober is er om 17.00 uur bij de Mariakapel 
in De Vleut in Best een dierenzegening.  
We hopen veel kinderen en veel dieren te zien.

Franciscus heeft 800 jaar geleden overleg 
gehad met een belangrijke sultan in het 
Midden-Oosten over God. Hij zei toen ook 
dat het luiden van de klokken de mensen aan 
God doet denken. Op 4 oktober zullen om 
14.00 uur alle klokken van onze kerken luiden 
om hier aan te denken. Dus als mensen vragen 
waarom dan de klokken luiden,
   kunnen jullie ze 
    dat vertellen.

Met de parochie  
naar Peerke Donders
Op zondag 22 september gaan we naar het 
Peerke Donderspark in Tilburg.  
We gaan hopelijk met veel mensen: jong en 
oud. Het is dus ook voor jullie leuk om mee  
te gaan!

Om 12.15 uur staan de koffie en het gebak 
klaar in het Koetshuis, achter het Pastoraal 
Centrum, in Oirschot. Natuurlijk is er voor jullie 
limonade. 

De bus vertrekt om 13.30 uur naar het  
Peerke Donderspaviljoen in Tilburg. Daar is 
een rondleiding, zodat je te weten komt wie 
Peerke was en wat hij allemaal gedaan heeft. 

Na een korte viering gaan we om 16.30 uur 
weer naar Oirschot, waar weer voor iets lekkers 
te drinken wordt gezorgd.

Wil je mee? 
Stuur dan voor 7 september een mailtje naar 
digidulfke@odulphusvanbrabant.nl, of naar een 
van de parochiecentra:

• parochiesecretariaat. odubest@ 
odulphusvanbrabant.nl 

• parochiesecretariaat.antbest@ 
odulphusvanbrabant.nl 

• parochiesecretariaat.oirschsp@ 
odulphusvanbrabant.nl 

• parochiesecretariaat.beerzen@ 
odulphusvanbrabant.nl

Je kunt met de bus mee,  
maar je mag natuurlijk ook  
met eigen vervoer gaan. 

Graag tot 22 september!
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Kinderkoren
Het nieuwe schooljaar is gestart en ook de 
kinderkoren in onze parochie beginnen weer 
met hun repetities en het zingen in de kerk. 
Lijkt je dat leuk en wil jij ook meedoen?  
Dat kan! 

De Gouden Appeltjes repeteren in de  
Sint-Odulphuskerk in Best elke dinsdag  
van 18.30 tot 19.30 uur. De dirigent is  
Marie Annick Canoy. Wil je meer informatie, 
mail dan naar: canoy@onsmail.nl.  
Je kunt het koor volgen via o.a.  
www.facebook.com/GoudenAppeltjes en  
www.instagram.com/gouden_appeltjes

Kinderkoor Triangel zingt vaak tijdens  
de speciale vieringen voor kinderen in  

de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot. 
Iedere woensdag repeteert het 

koor van 18.30 tot 19.30 uur in 
het Pastoraal Centrum.  

Rianne Kessels is de dirigent.  
Spreek haar gerust aan  
vóór of na een viering of 

stuur een e-mail naar  
rianne.kessels@onsmail.nl

In de Beerzen zingt regelmatig  
een projectkoor, waarbij je kunt 

aansluiten. Ze repeteren b.v. voor 
Kerstmis. Wanneer precies?  

Die informatie staat in de weekbladen. 

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

Ontwerp, opmaak en beeldredactie - 
VissenCom, Sofie den Ouden

Afbeeldingen - freepik.com, pinterest.com,  
pixabay.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.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.

Vooruitblik
In oktober meer over de  
H. Franciscus en de zorg  
voor de wereld.

Misdienaar worden?Je hebt in Oirschot of Spoordonk je Communie gedaan en je wilt graag betrokken blijven bij onze vieringen? 
Dan is het echt iets voor jou om misdienaar  te worden! Als misdienaar kom je ongeveer  één keer per maand aan de beurt. Je helpt  de pastoor en de pastor met het klaarmaken van de Tafel, het bellen aan het begin en het eind van de viering, het aangeven van het evangelieboek en nog veel meer.  

Elk jaar organiseren we ook een leuk uitstapje voor onze misdienaars en kinderkoorleden om ze te bedanken. 
Iets voor jou? 
Meld je dan bij pastor Wilfred van Nunen; e-mail: pastorvannunen@odulphusvanbrabant.nl
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Zoek de verschillen
De herder zoekt het verloren schaap ... 
En ... zie jij wat er anders is? Succes!

Woordzoeker
Zoek de woorden op de woordzoeker.  
De woorden staan in alle richtingen. Bij twee 
woorden staat een cijfer bij de beginletter, schrijf 
deze woorden op de stippellijnen van de eerste 
regel. Heb je alle woorden gevonden? Welke 
twee woorden blijven over? Schrijf deze woorden 
op de stippellijn van de tweede regel.

Jezus wil   .  .  .  .  .   in jouw   .  .  .  .

Hij geeft jou een   .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .

Puzzelpagina Na de zomervakantie

bewaker doeken Heer leven hof liefde 

genade Johannes pijn graf haan hart 

kruis Tomas kus lam spot zegen
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Kleurplaat Schepping


