
Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Vrijdag 21 februari 18.00 uur: Carnavalsviering 
met Mixed Voices en een blaasorkest.

Woensdag 26  februari 19.00 uur: Aswoensdag-
viering 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 iedereen die wat meer over de 
Sint-Odulphuskerk wil weten.

H. Antoniuskerk, Best
Woensdag 26  februari 19.00 uur: Aswoensdag-
viering begin van de veertigdagentijd.

Zondag 15 maart 11.00 uur: Presentatieviering
waarin alle eerstecommunicanten zich voorstellen.

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
Woensdag 5 februari 15.00 uur: Excursie voor  
de vormelingen en hun ouders. Zij gaan naar  
de abdij van Koningshoeven. (Zie ook pagina 4.)

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

Zondag 23 februari 10.30 uur:  
Carnavalsviering met de dansmariekes. 

Vrijdag 6 maart 15.00 uur:  
Oefenen voor het Vormsel.

Zaterdag 7 maart 19.00 uur: De hulpbisschop 
komt het Vormsel toedienen.

Donderdag 12 maart: eerstecommunicanten 
bezoeken de Mariakapel van Westelbeers.

Donderdag 19 maart 18.30 uur: tweede infoavond 
eerstecommunicanten en hun ouders op school.

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
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   Carnaval komt er aan
Na carnaval komt de vastentijd. Maar ... wat is vasten? Het is eigenlijk: jezelf iets ontzeggen, zodat een ander er beter van wordt.
Vroeger bestond het vasten uit minder of geen vlees eten en geen snoep. Dat is nog steeds een goede vorm van vasten, want minder vlees eten is goed voor het milieu en dus ook voor ons. Maar je zou ook eens kunnen denken aan minder met je mobieltje of op de computer bezig zijn, zodat je meer tijd hebt om bijvoorbeeld eens een bezoekje te brengen aan je opa of oma of aan die tante of buurvrouw die vaak alleen is ...  

En tegen jullie papa en mama zou je kunnen zeggen, dat ze in de vastentijd eens wat minder de auto zouden kunnen nemen en  wat vaker de fiets. 

Zo zie je maar, dat vasten héél zinvol kan zijn. O ja, de vastentijd duurt veertig dagen.  Hij begint op woensdag ná carnaval.  
We noemen die dag Aswoensdag. Iedereen is dan ‘s avonds om 19.00 uur welkom in onze kerken. Jij dus ook! Je krijgt dan een kruisje  van as op je voorhoofd. Dat wil zeggen,  dat ons leven ooit eens voorbij is. En dat het dus belangrijk is, om goede keuzes te maken. Hopelijk tot ziens op Aswoensdag in een van onze kerken! Dan gaan 

we er samen over 
nadenken. 
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Het verhaal van ...

Ging Jezus ook naar de kerk?
Ja, we kunnen in de bijbel lezen dat Jezus al als 
heel klein kind naar de kerk ging. 

Op 2 februari vieren we elk jaar Maria Lichtmis. 
Dit heet zo, omdat er altijd kaarsen werden 
gezegend na de H. Mis, die de mensen mochten 
meenemen. Op dit feest horen we dat Maria en 
Jozef het Kindje Jezus mee naar de tempel  
(de hele grote kerk in de stad Jeruzalem) namen, 
net als een papa en mama nu met een kindje  
naar de kerk komen om het te laten dopen.  
In de tijd van Jezus werden kindjes natuurlijk 
nog niet gedoopt, maar ze vroegen God wel 
speciaal op hun kindje te passen, zoals een papa 
en mama nu ook doen. Toen Maria en Josef 
daar waren, kwamen twee oude mensen naar 
hen toe: Simeon en Anna. Beiden hadden van 
jongs af aan gehoord, dat zij het belangrijkste 
Kind dat het volk zou kennen, zouden zien vóór 
zij dood zouden gaan. Ze waren dolgelukkig en 
voorspelden dat veel mensen blij zouden zijn met 
Jezus. Maar ze zeiden tegen Maria, dat ze wel  
zou zien, dat Jezus ook veel moest lijden.  
En dat klopte natuurlijk.

Toen Jezus 12 jaar was ging Hij weer met Maria 
en Josef naar de tempel vanwege het joodse 
Paasfeest. Het was een heel eind lopen en na 
het feest liepen Josef en Maria met hun vrienden 
samen en ze dachten dat Jezus bij de andere 
kinderen liep. Maar ’s-avonds bleek Jezus er niet 
te zijn. Ze schrokken heel erg en gingen meteen 
terug. Waar zou Hij toch zijn? Ze kwamen weer 
bij de tempel en zagen dat er nog licht aan was. 
Ze deden de deur open en liepen zachtjes naar 
binnen. En wat zagen ze daar? Jezus zat in een 
kring met de belangrijke priesters en was met hen 
aan het praten over allerlei dingen die in de bijbel 
waren gezegd. Maria was heel blij dat ze Hem zag 
en zei: “Jezus, waarom heb Je ons zo ongerust 
laten zijn; we wisten helemaal niet waar je was?” 
Jezus zei toen tegen haar: ‘Mama, kon je niet 
raden dat Ik hier was, want dit is toch het huis  
van God en die is mijn Vader?”
Daarna ging Jezus meteen met hen mee terug 
naar huis.

Toen Jezus 30 jaar was heeft Hij vrienden  
uitgenodigd om met Hem op reis te gaan  
en overal over God de Vader te vertellen. 

Jezus deed wonderbaarlijke dingen en 

vertelde dat God veel van de mensen houdt. 

Hij zei dat de mensen ook zoveel  

om elkaar moeten geven. 

Dat vertellen deed Hij soms ook in de kerk 
(een synagoge, wordt dat bij het joodse volk 
genoemd).

Een paar jaar later kwam Hij weer in Jeruzalem  
bij de tempel.
Daar zag hij opeens een stel mensen die schapen 
en andere dieren in de tempel aan het verkopen 
waren en geld wisselden met de toeristen 
om daarmee te verdienen. Het leek wel een 
marktplein!
Er was geen eerbied voor de plaats, waar ze het 
deden. Hij werd boos en joeg ze allemaal weg: 
“Jullie hebben van het huis van Mijn Vader een 
markt gemaakt, in plaats van een plek om met 
Hem te praten.” Je ziet dat Jezus ook weleens 
boos kon worden.

Het kerkgebouw is dus een plek waar mensen bij 
elkaar komen om samen de maaltijd van Jezus 
te vieren en om samen te bidden (praten met 
God) en te zingen. Ook kun je daar een kaarsje 
opsteken als je iets wilt vragen of ergens voor 
bedanken.
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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 Prajla van 6 uit Albanië:  
“Lieve Paus Franciscus, Hield u  
van dansen toen u een kind was?”

Paus Franciscus antwoordde: “Heel erg,  
beste Prajla! Echt heel erg! Ik was graag met 
andere kinderen om ‘Jan Huigen in de ton’ 
te spelen, maar ook om onze traditionele 
Argentijnse dansen te dansen. Ik had zoveel 
plezier! Als een jonge man danste ik graag de 
tango. Ik houd erg van de tango. Weet je, door 
te dansen kun je vreugde en geluk uiten. Als je  
verdrietig bent, kun je niet dansen. Normaal 
gesproken hebben jonge mensen een grote 
rijkdom: gelukkig zijn. Daarom dans je als je 
jong bent om de vreugde in je hart te laten zien.
Zelfs de grote koning David danste. Hij maakte 
van Jeruzalem de Heilige Stad en bracht de 
Ark van het Verbond daarheen in een plechtige 
optocht. Toen begon koning David te dansen 
voor de Ark. Hij dacht niet aan formaliteiten. 
Hij vergat om zich als een koning te gedragen 
en danste als een klein kind! Maar toen zijn 
vrouw Mikal hem zag springen en dansen, had 
zij kritiek op David en minachtte hem in haar 
hart. Ze was ziek van te veel serieusheid.  
Ik noem dit het ‘Mikal-syndroom’. Mensen die 
geen vreugde kunnen uiten, zijn altijd serieus.
Dans nu, kinderen, zodat jullie niet te serieus 
zullen zijn wannneer jullie volwassen zijn!”

   Carnaval
23, 24 en 25 Februari vieren we carnaval. Maar 
wisten jullie dat dit feest ook begonnen is als 
een kerkelijk feest?

Meteen na carnaval komt namelijk Aswoensdag 
en dat is het begin van een periode van  
40 dagen tot Pasen. Met Pasen vieren we  
dat Jezus weer levend is geworden, nadat  
Hij de vrijdag daarvoor dood werd gemaakt. 
Het is zo’n belangrijk feest dat men vond 
dat iedereen zich hier goed op voor moest 
bereiden, door niet te veel na te denken over 
lekkere dingen en jezelf verwennen. Vroeger 
was vlees heel duur en in die 40 dagen  
werd er bijna geen vlees gegeten. 

Carnaval komt van het Italiaans en betekent: 
vaarwel aan het vlees. Ook werd er niet of 
weinig gesnoept. Kinderen hadden een vasten-
trommeltje. Als ze door de week snoep kregen 
ging dat in het trommeltje. Sommige kinderen 
mochten dan zondags een snoepje daaruit 
pakken en andere kinderen mochten dat pas 
met Pasen. Dat werd van tevoren afgesproken. 
Er werd ook eenvoudiger eten klaargemaakt. 
Alleen mensen die zwaar werk moesten doen, 
mochten gewoon eten, anders hielden ze het 
niet vol. Die 40 dagen werden daarom ook wel 
‘de vasten’ genoemd. De paar dagen voor de 
Aswoensdag werd dan wel goed feestgevierd 
en trok men aparte, soms gekke, kleren aan. 
De mensen vierden met elkaar feest op straat 
of in een cafeetje. In een optocht lieten ze 
allerlei dingen zien, waar mensen plezier om 
konden hebben.
Van die vastenperiode is niet zoveel meer over, 
van die paar dagen feest nog wel! 
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Vormelingen treden 
in en uit het klooster
De vormelingen uit de Beerzen gaan  
woensdag 5 februari met enkele ouders en 
de aalmoezenier op bezoek bij de broeders 
Trappisten in Berkel-Enschot. 

Daar zullen zij alles horen over het aparte 
leven van deze mannen, die ook willen doen 
wat Jezus ons voorhoudt, maar dan op een 
hele andere manier dan de meeste mensen. 
De kinderen mogen natuurlijk ook van alles 
vragen. Samen gaan we ook naar de kapel 
en naar het proeflokaal, waar mensen kunnen 
genieten van het lekkere bier dat de broeders 
maken. De vormelingen krijgen daar natuurlijk 
ook wat, maar nog geen trappistje!

Eerste Heilige Communie
De Beerzen - Op zondag 17 mei is het  
eindelijk zover: dertig kinderen doen dan in 
de Sint-Willibrorduskerk in Middelbeers hun 
Eerste Heilige Communie.

Om 10.30 uur zal de kerk weer helemaal vol 
zijn met alle pappa’s, mamma’s, broertjes en 
zusjes en opa’s en oma’s, verdere familieleden 
en natuurlijk andere mensen, die dit allemaal 
willen meemaken: de kinderen die nu voor het 
eerst mee aan tafel mogen in de grote kerk.
Het thema van dit jaar is: ‘Geven is gaaf’. 
Dit thema komt terug in alles wat er voor dit 
mooie feest gedaan wordt. We wensen  
onze aanstaande communicanten  
een mooie voorbereiding.
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Terugblik
Vormelingen maakten kerststukjes.

Afgelopen najaar vierden 21 kinderen uit 
Oirschot en Spoordonk hun Vormsel. Bij de 
voorbereiding hadden we al vaak gesproken 
over ‘leven in de geest van Jezus’. Tijdens de 
‘afterparty’ in december werd de daad bij het 
woord gevoegd: de jongeren maakten onder 
leiding van de bloemsiergroep prachtige kerst-
stukjes, die ze daarna twee- aan- twee naar 
zieke en huisgebonden parochianen brachten. 
Dat was een prachtige ervaring die veel indruk 
maakte. Na afloop vertelden ze, hoe ze gastvrij 
waren ontvangen door de mensen. Jongens en 
meisjes: allemaal nogmaals proficiat met jullie 
Vormsel!  Dat een leven in de geest van Jezus 
jullie zelf én anderen gelukkig mag maken!
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Woordsudoku
Kan jij het woord in de kleurvlakjes vinden?

Doolhof
Zoek de weg naar de pannenkoeken.

Zoek de 11 verschillen
Tussen de plaatjes zitten 11 verschillen.  
Kun jij ze vinden?

CarnavalPuzzelpagina
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Kleurplaat Carnaval


