
Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Maandag 6 januari 17.30 uur: Driekoningenzingen
Verzamelen bij het parochiecentrum aan de Nieuwstraat. 
Van daaruit gaan groepjes van drie koningskinderen 
zingen voor weeskinderen in Kenya.  
Afsluiting om 19.00 uur. Aanmelden per e-mail: 
gezinsvieringoirschot@gmail.com.

Maandag 13 januari 18.30 -20.00 uur:  
Ouder- en kindavond eerstecommunicanten 
van de Korenbloem, de Linde en de Fonkeling.  
In ‘Den Deel’ in Spoordonk.

Donderdag 16 januari 18.30 -20.00 uur:  
Ouder- en kindavond eerstecommunicanten 
van de Plataan en Avontuurrijk, in de aula van de 
Plataan.

Vrijdag 21 februari 18.00 uur: Carnavalsviering 
met Mixed Voices en een blaasorkest.

Woensdag 26  februari 19.00 uur: 
Aswoensdagviering begin van de Veertigdagentijd.

Sint-Odulphuskerk, Best
Zaterdag 22 februari 18.30 uur: Carnavalsviering
Zaterdag 21 maart 14.00 - 15.30 uur: Rondleiding 
voor alle kinderen die de H. Communie doen, maar 
ook voor alle kinderen en volwassenen die wat meer 
over de Sint-Odulphuskerk willen weten. 

H. Antoniuskerk, Best
Zondag 15 maart 11.00 uur: Presentatieviering
waarin alle eerstecommunicanten zich voorstellen.

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
Dinsdag 14 januari 19.00 uur: Gebedsviering 
voor de vormelingen met nabespreking op school.

Donderdag 23 januari 9.00 uur: Speurtocht/quiz 
in de kerk voor de vormelingen.

Woensdag 5 februari 15.00 uur: Excursie voor  
de vormelingen en hun ouders. Zij gaan naar de  
abdij van Koningshoeven voor een rondleiding en 
informatie over het leven van kloosterlingen. Daarna 
gaan ze naar het proeflokaal van de trappisten.

Donderdag 13 februari 15.00 uur: Rondleiding 
voor de eerstecommunicanten met uitleg over het 
kerkgebouw.

D i g i D u l f k eD 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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Gelukkig Nieuwjaar
Dat heb je de afgelopen dagen vast aan veel 

mensen, die voor jou speciaal zijn, toege-

wenst. Misschien heb je het onbekenden 

gewenst, want een beetje hartelijkheid doet 

iedereen goed! 

Wij, als redactie, hopen in ieder geval dat 

2020 voor jou en je familie een heel mooi jaar 

mag worden! 

Het is nog onbekend wat het nieuwe jaar 

allemaal zal brengen. Veel kinderen in onze 

parochie zullen hun Eerste H. Communie 

doen en de voorbereidingen daarop zijn 

al in gang gezet. Natuurlijk zullen ook een 

aantal kinderen uit groep 8 kiezen om het H. 

Vormsel te ontvangen. Spannend ook, nu de 

basis is gelegd, naar welke school voor het 

voortgezet onderwijs ze gaan!

Natuurlijk zullen er ook minder leuke dingen 

gebeuren; jammer, maar helaas, dat hoort er 

ook bij. 

Gelukkig zal er ook veel te vieren zijn: er 

worden kinderen geboren en verjaardagen 

en andere feesten gevierd. Er wordt ook in 

2020 gespeeld, geleerd en gelachen. 

Wij hebben komende jaar ook een 

feestje te vieren: het ‘DigiDulfke’ 

bestaat in april al weer één jaar! 

Hoe we dat gaan vieren, weten 

we nog niet precies, maar in 

ieder geval wensen we je 

voor nu veel leesplezier!
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Het verhaal van ...

Dit is geen sprookje!
Er waren eens meer dan 2020 jaar geleden 
in Perzië, een ver land dat nu Iran heet, drie 
vrienden: Caspar, Melchior en Balthasar.
Ze deden veel samen, vooral in oude boeken 
kijken en proberen of zij de toekomst konden 
voorspellen. Soms vonden ze iets wat ze heel inte-
ressant vonden. In een oud boek, dat uit het land 
van het joodse volk kwam, vonden zij een voor-
spelling over een ster, die zou verschijnen  
bij de geboorte van een belangrijk Kindje en  
zelfs overdag zichtbaar zou blijven.

Zij probeerden ook elke nacht samen naar de 
sterren te kijken om te zien of deze hen iets 
duidelijk zouden maken. Toen, op 24 december 
van dat jaar, zaten Caspar en Melchior een beetje 
te slapen, moe van al dat getuur. Maar Balthasar 
zag opeens iets bijzonders. Hij wreef zich nog 
eens in de ogen en keek nog eens door de kijker. 
Hij werd heel blij en maakte zijn vrienden wakker. 
Ze keken alle drie en wisten toen: die heldere 
ster, dat moest de voorspelling zijn:
Het belangrijke kind is geboren! Alle moeheid 
was weg. Zij wilden dit Kindje zoeken, maar waar 
konden ze het vinden? Melchior herinnerde zich 
dat er in het boek iets had gestaan over een klein 
stadje in dat verre land. Caspar ging meteen op 
pad om vier kamelen te regelen. Een voor ieder 
van hen en een voor alle bagage, want het zou 
wel een lange, verre reis worden. Ze vroegen zich 
ook af wat ze aan dat Kindje konden geven.  
Ze dachten alle drie goed na en toen wisten ze 
het: Caspar zou wat mirre geven, mooie zachte 
zalf voor de huid van de baby, Melchior dacht 
altijd aan lekkere geurtjes en zocht wierook-
staafjes en Balthasar dacht dat geld altijd wel  
van pas zou komen en nam een goudklompje,  
dat hij nog van zijn opa had gekregen. 

Zo gingen deze vrienden op weg. Het was een 
lange weg, maar ze kwamen goed vooruit op de 
kamelen en de ster wees hen de weg. Na bijna 
twee jaar kwamen ze bij de stad Jeruzalem en 
toen opeens zagen ze de ster niet meer.  
Wat moesten ze nu doen? Melchior bedacht 
toen dat er in deze stad een koning woonde 
en die zou wel weten waar dat belangrijke Kind 
geboren was. Zo kwamen ze bij koning Herodes 
en ze vroegen naar dat Kindje. De koning schrok: 

een belangrijk Kind en hij wist van niets!! Hij riep 
zijn wijze mensen en liet hen ook naar de voor-
spelling zoeken en zij vonden het: in het stadje 
Bethlehem! Maar meer wisten zij ook niet.  
De koning dacht even na en bedacht een sluw 
plan. Hij zou deze vrienden het Kindje laten 
zoeken en het aan hem laten vertellen, zodat hij 
het kon doodmaken. Stel je voor dat dat Kindje 
hem later van de troon zou sturen! Zo gedacht, 
zo gedaan. Hij vroeg de drie mannen om het 
in Bethlehem te zoeken en het hem daarna te 
vertellen, zodat ook hij er naartoe kon gaan.  
Dat beloofden zij. Zij stapten weer op de kamelen 
en gingen naar Bethlehem. Net buiten de stad 
zagen ze opeens de ster weer, die hen naar 
een huisje in Bethlehem bracht. De mensen van 
Bethlehem zagen hen voorbijkomen op hun 
kamelen. Het leken wel koningen en sindsdien 
spreken de mensen ook over ‘Driekoningen’.  
De ster bewoog niet meer boven het huisje.  
Ze stapten af en klopten op de deur. 

Jozef deed open en ze zagen het Kind 
met Maria, zijn mamma. 

Ze hoorden dat het Kind Jezus heette  
en ze gaven het hun geschenken. 

Na deze lange en vermoeiende reis sliepen zij die 
nacht heerlijk. Het was niet voor niets geweest! 

Nu moesten ze terug via Jeruzalem om het aan 
Herodes te vertellen en dan weer naar huis.  
Maar ’s-ochtends kwam Jozef snel naar hen toe. 

Vervolg op pagina 3. >
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Lieve Paus 
Franciscus
Kinderen uit de hele 
wereld hebben een brief 
geschreven aan Paus 
Franciscus en beginnen 
die brief met: Lieve …

Zo vroeg William van 7 uit de Verenigde 
Staten: “Lieve Paus Franciscus, Als u één 
wonder kon uitvoeren, wat zou het dan zijn?”

Paus Franciscus antwoordde: 
“Beste William, Ik zou kinderen 
genezen. Ik heb nooit begrepen 
waarom kinderen lijden. Het is een  

raadsel voor me. Ik heb hier geen uitleg voor. 
Ik vraag me dit zelf af, en ik bid over jouw 
vraag. Waarom lijden kinderen? Mijn hart stelt 
deze vraag. Jezus huilde en door te huilen 
begreep hij ons verdriet. Ik probeer het ook  

te begrijpen. Ja, als ik een wonder kon 
doen, zou ik ieder kind genezen.

Ik denk na over je tekening: er staat 
een groot, donker kruis en daar-

achter zie ik een regenboog 
en de zon. Dat vind ik mooi. 

Mijn antwoord op de pijn 
van kinderen is stilte,  

of misschien een woord dat voortkomt  
uit mijn tranen. Ik ben niet bang om te huilen.  
Jij hoeft dat ook niet te zijn.”

20*C+M+B+20
Als je op vakantie bent in Duitsland of 
Oostenrijk, zie je zoiets vaak boven of op de 
deuren van boerderijen, stallen of gewone 
huizen staan. Weet je wat dit betekent?

Deze boerderij of stal, dit huis is door een 
priester bezocht op Driekoningen en gezegend. 
De eerste en de laatste twee cijfers zijn het 
jaar, de letters zijn van de namen van de drie 
koningen: Caspar, Melchior en Balthasar.
De mensen vragen God dan om gedurende 
dat jaar geluk en 
gezondheid in dat  
gezegende gebouw.

< Vervolg van pagina 2.

Hij had ’s-nachts van een engel gehoord, 
dat de koning Jezus dood wilde maken, dus 
moesten zij niet via Jeruzalem teruggaan. 
Jozef moest ook met Maria en Jezus en hun 
ezeltje vluchten naar Egypte, want de koning 
had slechte plannen.  

De drie wijze vrienden deden wat Jozef vroeg 
en gingen met een omweg naar huis. Jozef 
ging met het jonge gezin ook snel op pad. 
Herodes zat te wachten op zijn bezoek, maar 
dat kwam niet. Hij werd toen zo boos, dat hij 
besloot alle jongetjes onder de twee jaar maar 
dood te laten maken, want dan zat dat belang-
rijke Kind er ook zeker bij. Hij wist niet dat 
zijn ouders al met Jezus ontsnapt waren naar 
Egypte. 

Jozef kwam pas na de dood van de koning 
terug en ging toen met het gezin in Nazareth 
wonen, waar ze eigenlijk vandaan kwamen.
(Jullie weten nu dus ook een leuk geheimpje: 
de drie koningen zijn nooit in de stal bij het 
kribje geweest, maar bijna twee jaar later in 
een huisje in Bethlehem!)
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Met de bus naar 
de Passiespelen in 
Tegelen
Op zondag 6 september 2020 gaan we met de 
bus naar de Passiespelen in het Limburgse 
Tegelen. Deze worden om de vijf jaar 
gehouden. 

Het is een prachtige toneeluitvoering van het 
lijdensverhaal van Jezus. Graag nodigen we 
gezinnen/jonge ouders met schoolgaande 
kinderen uit om mee te gaan. De tickets voor 
volwassenen kosten € 32,- en voor kinderen 
t/m 12 jaar € 20,-, MAAR ... omdat we het 
iedereen gunnen om de Passiespelen mee te 
maken, worden de kosten voor kinderen door 
de parochie gedragen.

De exacte informatie over deze dag volgt later, 
maar je kunt rekening houden met: vertrek 
vroeg in de middag en thuiskomst in de vroege 
avond. Halverwege de rit naar huis eten we 
samen een frietje.  

Voor meer informatie over de passiespelen: 
bezoek de website www.passiespelen.nl  

Zin om mee te gaan? 
Laat het ons weten! Dat kan per mail:  
digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

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

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom

Afbeeldingen - leukvoorkids.nl, freepik.com, 
ruiterpuzzel.nl, rkgroenehart.nl, vissencom.nl 
pinterest.com, mariajohannes.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.

Met het gezin naar Lourdes 
in de herfstvakantie
In de herfstvakantie van 2020, van 17 oktober tot 
en met 25 oktober, gaan we met onze bisschop 
Mgr. De Korte en met gezinnen en jongeren uit 
het bisdom op bedevaart naar Lourdes. 

Het programma van deze bedevaart is speciaal 
afgestemd op gezinnen en jongeren. Het zal 
een mix worden van gezamenlijke activiteiten 
en momenten voor het eigen gezin of de eigen 
groep waarmee u op reis gaat.

Op bedevaart gaan met elkaar versterkt het 
eigen geloof, alsook de onderlinge band. 
Parochies en groepen die eerder op bedevaart 
zijn gegaan, hebben ervaren dat samen op weg 
gaan een stevige basis legt voor (uitbreiding 
van) het gezinspastoraat in de geloofsge-
meenschap. We zijn daarom blij met deze 
Lourdesbedevaart en nodigen u van harte uit 
om er aan deel te nemen.  

De parochie juicht het initiatief van deze gezins-
bedevaart van harte toe en wil de deelnemers 
ook financieël ondersteunen. Als u belangstel-
ling heeft voor deze bedevaart, horen wij het 
graag van u. We zullen u dan in de loop van het 
voorjaar uitnodigen voor een informatiebijeen-
komst, waarna u zich definitief kunt aanmelden. 

Uw belangstelling kunt u kenbaar  
maken per e-mail aan:  
bestuur@odulphusvanbrabant.nl  
of telefonisch bij het secretariaat  
van uw geloofsgemeenschap:
Best, H. Antoniuskerk: 0499 37 12 76
Best, Sint-Odulphuskerk: 0499 37 12 95
Middelbeers, Willibrorduskerk: 013 514 12 16
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Zoek de 10 verschillen
De verloren zoon geeft de varkens van de boer te eten.  
Maar de twee plaatjes zijn niet helemaal hetzelfde. Zie jij de verschillen?

Barmhartige Samaritaan 
Waar brengt de Samaritaan de gewonde man naar toe? 
Teken van punt naar punt en zie waar de lijn heen leidt.

NieuwjaarPuzzelpagina
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Kleurplaat Driekoningen


