
Vooruitblik
December is een drukke maand in de  
kerk. In de volgende editie leggen we uit  
wat de Adventstijd inhoudt en bereiden we ons 
voor op de viering van de geboorte van Jezus.

Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Zondag 3 november: Kleine Allerzielenviering   
kinderen mogen herfstspulletjes meebrengen  
9.30 uur

Zondag 3 november: Sint-Hubertusviering   
openluchtmis bij de H. Eik  11.00 uur

Zondag 24 november: vormselviering  10.30 uur

Sint-Odulphuskerk, Best
Zaterdag 9 november: gezinsviering Sint-Maarten
na afloop is er een lampionnenoptocht en 
chocomel en een Sint-Maartensbroodje in  
de pastorietuin  17.00 uur

Zondag 1 december  09.30 uur: Familieviering 
met als thema ‘Sinterklaas’. Hij komt ook op  
een bezoek. Kinderkoor ‘de Gouden Appeltjes’  
luistert de viering op  09.30 uur  

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

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
Zaterdag 16 november: voorstellen van de 
communicanten in de gezinsviering  19.00 uur

Zaterdag 7 december: voorstellen van de  
vormelingen  19.00 uur

D i g i D u l f k e
R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant
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Feest van licht
Kaarsjes in donkere straten. 

Om ons heen is het volop herfst: de dagen 

worden korter, het waait, regent en het 

wordt wat kouder. “Niet zo veel aan”, zeg je 

misschien, maar kijk maar eens goed en je ziet 

de mooiste kleuren. 

In de kerk wacht ons een mooie tijd.  

Haal de kaarsjes en lantaarns maar 

uit de kast! De komende periode 

staat in het teken van licht. 

Op 11 november gedenken we 

Sint-Maarten. Een heilige met een 

mooi verhaal; lees maar op pagina 2.

Op zondag 1 december begint de Adventstijd. 

We gaan op weg naar Kerstmis en zijn in 

afwachting van de geboorte van Jezus.  

Ook hierbij speelt licht een belangrijke rol: 

iedere zondag van Advent (en dat zijn er vier!) 

wordt een kaars meer aangestoken op de 

Adventskrans. Hoe meer kaarsen er branden, 

hoe dichterbij de geboorte van Jezus 

komt. Dit in de volgende editie ...

Maar eerst hebben we in november 

een aantal vormselvieringen op  

het programma staan.
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11 november
Sint-Maarten 
Het is al donker en een beetje koud.
Maarten is officier in het Romeinse leger  
(hij is in het jaar 316 geboren) en voert op zijn 
paard een stel soldaten aan. Hij hield er niet van, 
maar moest dat van zijn vader, die ook officier 
was in het leger van de keizer. 

Ze zijn in de buurt van de stad Amiens als het 
donker begint te worden. Hij stuurt zijn soldaten 
vast vooruit en rijdt zelf rustig de stadspoort 
binnen. “Het zal wel een koude nacht worden” 
denkt hij, “maar gelukkig heb ik mijn warme 
soldatenmantel om.” Vlak na de poort ziet hij 
opeens iets waar hij van schrikt. Er zit een arme 
man op de grond, een bedelaar en die heeft 
alleen maar een dun hemd aan.  
“Hebt u een beetje geld voor mij of iets warms 
voor de nacht?” zegt de bedelaar.
Maarten denkt even na, pakt zijn zwaard en  
snijdt de helft van zijn mooie rode warme  
soldatenmantel af en geeft dat aan de bedelaar. 
“Hier, beste man, ik wil de mantel graag met je 
delen. Als je je erin rolt heb je het ook niet zo 
koud vannacht.” De mensen er om heen kijken 
verbaasd, een officier met een halve mantel!  
Hij rijdt zelf verder en voelt zich van binnen warm 
worden. Dit is wat hij eigenlijk wil: de mensen 
helpen, ze niet in de kou laten staan. 

’s Nachts krijgt hij een droom. Jezus zit bij hem 
met de halve rode mantel en zegt dat Hij het 
Zelf was die die mantel kreeg. Hij wil graag dat 
Maarten stopt met soldaat zijn en voor de kerk 
gaat werken en de mensen helpen. En dat doet 
Maarten. Hij wordt uiteindelijk een bisschop die  
in heel Europa bekend geworden is. 

Het wapen van de stad Utrecht.

De stad Utrecht werd hier in Nederland de stad 
van Sint-Maarten, want hij werd na zij dood heilig 
verklaard (dat betekent dat hij ons officieel tot 
voorbeeld mag dienen). De grote Domkerk die 
is gewijd aan Sint-Maarten en de stad heeft een 
wapen dat half wit is en half rood: het kleed van 
Maarten was wit en de halve mantel rood.

Op het feest van Sint-Maarten werden vroeger 
vreugdevuren ontstoken en mensen gingen toen 
langs de deur bij de rijken om iets te vragen. 
Daarvandaan komen nu nog de lampionnen-
optochten van de kinderen die langs de deuren 
gaan en om snoep vragen. Het feest wordt in  
heel veel gebieden van het land gevierd,  
maar bijna overal weer anders. 
Ook in Duitsland, Hongarije, Zwitserland, België 
en Oostenrijk kennen de mensen dit feest. 

Heel veel liedjes zijn er gemaakt, die gezongen 
worden door de kinderen, die met hun lampion 
aan de deur komen bedelen om snoep.  
Een rap-liedje staat ook in dit Digidulfke  
op pagina 4. 

De mensen vinden Sint-Maarten  
vooral belangrijk omdat hij wilde delen 

van iets wat hij had,  
met iemand die niets had.

Het verhaal van ...

Schilderij uit ca. 1618 waarin Antoon van Dyck  

Sint-Maarten afbeeldt terwijl die zijn mantel deelt.
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Sint-Maarten rap
Refrein: Sint-Maarten Sint-Maarten. 
 Loop met ons mee door de straten. 
 Mijn licht brandt fel, sterren in de kou geven 

mij kippenvel 11.11! 
 Sint-Maarten Sint-Maarten. 
 Tijd om te delen met je naasten. 
 In de stad bij de Dom, komt alles samen als 

een optelsom. 
 Check hoe het begon!

Rapper: Vroeger, 
 ver voordat hij heilig werd verklaard, 
 reed hij op een paard als soldaat, 
 en zag een bedelaar op straat:
 mager en naakt, 
 door de maatschappij uitgebraakt. 
 Sint-Maarten gaf de helft van zijn mantel. 
 Het was een nobele daad. 
Kids: Waarom deed ie dat dan?? 
Rapper: Omdat hij medeleven had. 
Kids: Waarom delen mensen dan niet alles? 
Ik: Ik weet het niet maar vind ’t ook zo apart … 

Refrein

Rapper: Oké, dan is tijd voor deel twee: 
 Hij had genoeg van het leger, 
 en daarom stopte hij ermee. 
Kids: Maar wat ging ie dan doen dan? 
Rapper: Hij liet zich dopen in de kerk. 
Kids: En wat ging ie daarna doen dan?? 
Rapper: Hij maakte van het helpen van 

anderen zijn werk. 
Kids: En toen?? 
Rapper: Hij leefde in alle rust een kluizenaars - 

bestaan.
 Vocht tegen onrecht, kon het niet meer aan. 
 Door alle goede dingen die hij had gedaan,
 heeft de kerk hem na zijn dood als heilige 

verklaard.

Refrein

Rapper: 11.11 Is de dag dat Sint-Maarten 
wordt herdacht.

Kids: Waarom doen we dat dan??? 
Rapper: Omdat de boodschap waarde heeft! 
Kids: En wat is het, dat je hiervan leren kan? 
Rapper: Dat je als je veel hebt, daarvan ook 

iets aan een ander geeft!!! 

Refrein Foto’s: Chris Schellens

Terugblik

Hoi allemaal,  
Op zondag 29 september mochten wij ons huisdier of ons knuffeldier meenemen naar de kerk. De pastor stelde de kinderen vragen over hun dier. Ook vertelde de pastor over Franciscus, dat was een grote  dierenvriend. Het was een leuke viering waar we veel met ons huisdier mochten doen. Er waren verschillende dieren, zoals konijnen of honden.  Het was echt heel leuk!  Groetjes, Danique

Op 29 september werd er in de kerk  uitgelegd over de feestdag van Franciscus. Franciscus wou altijd al ridder worden.  In 1202 ging hij als twintigjarige ten strijde tegen de stad Perugia. Hij werd toen gevangen genomen en heeft 1 jaar in de kerker gezeten. Hier door kwam bij Franciscus een snelle en totale verandering in zijn leven. Op 4 oktober werden de huisdieren van iedereen die kwam gezegend.Chris Schellens
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hoe je eerlijk moet zijn en lief voor anderen; 
hoe je moet spreken, lezen, rekenen enzo-

voorts. Die ‘vorming’ gaat naderhand 
verder op het voortgezet onderwijs, 

waar kinderen uit verschillende 
plaatsen naar toe gaan. Je leert 
daar moeilijkere dingen en moet 
veel meer zelf beslissingen nemen, 

zonder dat je dat altijd na kan 
vragen aan de juffrouw of meester of 
je ouders. Dat is natuurlijk moeilijker 
en daar heb je ook een bepaalde 
kracht voor nodig. Daarvoor krijg je uit 

de handen van de bisschop of een priester die 
hij daarvoor heeft aangesteld het sacrament 
van het vormsel. Je moet daarbij zelf beloven 
wat je mama en papa bij het doopsel voor 
jou hebben gedaan. Papa en mama stellen je 
voor aan de ‘vormheer’ door hun handen op je 
schouder te leggen en je naam tegen hem te 
zeggen. Dit houdt in: “Wij hebben er alles aan 
gedaan om haar/hem te vormen zoals Jezus 
dat wilde en wij vragen nu de kracht dat hij/zij  
het zelf verder kan doen.” Ook dan krijg je  
weer een zalving met olie om je sterk te maken.

Doopsel,  
eerste communie  
en vormsel
Deze heten de begin- of toelatings  
sacramenten. Een sacrament is een  
krachtsmiddel. Hierbij wordt bijna altijd 
olie gebruikt, omdat olie te maken heeft  
met gebruik van kracht en olie wordt  
ook gebruikt om iets voornaam te maken.  
Vroeger werden koningen ook tot koning 
gezalfd met olie, zodat zij krachtig genoeg 
waren om moeilijke beslissingen te nemen.

Als je nog klein bent en niet precies weet wat 
het allemaal betekent, soms een baby soms al 
iets ouder, besluiten de mama en papa van een 
kindje om het te laten dopen. Dat wil zeggen 
dat het kindje door water over zijn hoofd te 
laten lopen (net als Jezus in de Jordaan door 
Johannes) gedoopt wordt. Dit is een teken 
waardoor het op een speciale manier ook kind 
van God wordt. Het wordt ook lid van de kerk.  
Het krijgt een kruisje met olie om het daarmee 
sterk te maken zodat het goed kan volgen wat  
zijn papa en mama hem gaan leren en voordoen.

Als je ongeveer 7 jaar bent wordt je uitgenodigd  
mee te doen met de hele kerk aan de tafel van 
Jezus. De tafel is dan het grote altaar in de kerk 
en je krijgt dan voor het eerst ook het brood dat 
Jezus ons heeft gegeven vlak voor Hij doodging 
aan het kruis; dat brood noemen we de heilige 
hostie. Heilig omdat de priester in de heilige mis 
er dezelfde woorden over heeft uitgesproken als 
Jezus dat deed in de laatste avondmaaltijd met 
zijn vrienden. Hij zei toen dat we dat moesten 
blijven doen en het met iedereen delen, die dat 
wilde. Vanaf die eerste keer (daarom heet het 
ook eerste communie) mag je elke keer als je 
naar de kerk gaat meedoen met de communie.

Als je oud genoeg bent om naar de basisschool 
te gaan, hebben mama en papa samen met de  
school je ‘gevormd’, je van alles meegegeven  

in wat je wel en niet 
moet doen; hoe je 

met andere mensen 
om moet gaan; 
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Hoe verslaat David  
de reus Goliath?
Verbind de stippen met elkaar,  
begin bij nummer 1.

Zoek de 10 verschillen

Kabouter David is druk aan het werk.
Deze plaatjes lijken erg veel op elkaar,  
toch zijn er wat details anders. Zie jij het?  

Je kunt daarna nog de plaatjes inkleuren.

Kabouter DavidPuzzelpagina
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Kleurplaat Sint-Maarten en de Domkerk van Utrecht


