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R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant
Best, Oirschot, Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers

Speciale vieringen
en agenda
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Dinsdag 3 maart 8.45 uur: Rondleiding
voor communicanten en groep 4 van
de Plataan.
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Dinsdag 3 maart 8.45 uur: Rondleiding
groep 4 van de Fonkeling.
Zondag 15 maart 10.30 uur: Presentatieviering
waarin alle eerste communicanten zich voorstellen.
Dinsdag 17 maart 8.45 uur: Rondleiding
groep 4 van de Korenbloem.
Vrijdag 20 maart 8.45 uur: Rondleiding
groep 4 Avontuurrijk.
Donderdag 26 maart 8.45 uur: Rondleiding
groep 4 de Linde.
Vrijdag 3 april 15.30 uur: Palmpaasstokken
maken in Museum de Vier Quartieren.
Aanmelden kan per mail:
gezinsvieringoirschot@gmail.com.
Zaterdag 4 april 19.00 uur: Palmpaasviering.
We beginnen met een intocht met alle palmpaasstokken die de kinderen gemaakt hebben.
Donderdag 9 april 18.00 uur: Witte Donderdagviering en Vastenmaaltijd voor alle
communicanten van Oirschot en Spoordonk.
Vrijdag 10 april 15.00 uur: Kruisweg
voor kinderen bij Kapel van de H. Eik.
Zondag 12 april 9.00 uur: De Kleine Paasviering.
Aansluitend paaseieren zoeken in de
pastorietuin. Er is koffie en thee voor de ouders
en sap voor de kinderen.
Zondag 3 mei 9.30 uur: De Kleine Mariaviering
bij mooi weer in de pastorietuin,
anders in de basiliek.
Vervolg op pagina 3. >

Het verhaal van ...

Zij heeft Maria gezien
en gesproken!
In Frankrijk, een groot land waar jullie misschien
ooit op vakantie zijn geweest, werd 176 jaar
geleden een meisje geboren, dat door haar papa
en mama Bernadette werd genoemd. Haar ouders
hadden een watermolen waar de boeren hun
tarwe lieten malen. Na haar kwamen er nog acht
andere kindjes.
Papa kreeg echter een ongeluk en toen moesten
ze de molen verlaten. Er was een oude gevangenis, waar zij een woonhuis van mochten maken.
Bernadette werd ziek, een ziekte die veel mensen
trof. Ze genas gelukkig wel weer, maar kreeg wel
astma; dus kon zij vaak moeilijk ademhalen.
Toen zij 14 jaar was ging ze met een zusje en
een vriendinnetje houtsprokkelen. Bernadette
had moeite hen bij te houden. Ze kwam bij een
riviertje en trok haar sokken uit. Opeens hoorde
ze de wind in de bomen en struiken, maar er
bewoog niets! Het was bij een heel aparte grot.
Toen zag ze opeens een witte dame, een mooie
mevrouw met een rozenkrans, een rond snoer
met allemaal kralen en ook een kruisje eraan.
Het was niet de enige keer dat dit gebeurde bij
die grot. De mooie dame sprak elke keer tot haar,
maar de andere kinderen en later andere mensen
zagen niets, maar sommigen voelden wel iets.
In totaal 18 keer zag zij deze dame daar. Toen ze
het thuis vertelde, zeiden haar ouders dat zij het
ook maar tegen de pastoor moest vertellen.
Deze geloofde haar niet en de andere mensen ook
niet, want niemand anders zag het. Bernadette
zei tegen de pastoor, dat de mooie witte dame
wilde dat er bij de grot een kerk werd gebouwd
en dat mensen er met een processie naar toe
moesten komen en de rozenkrans, wat zo heette
het snoer dat ze vasthad, bidden. Nee, ze werd
niet geloofd. De dame wees Bernadette toen een
plek aan waar zij een kuiltje moest graven en daar
kwam opeens een bron tevoorschijn.
Toen werd de pastoor nieuwsgierig en vroeg
wat de dame gezegd had, of ze een naam had
genoemd. Bernadette zei dat ze gezegd had dat
zij de Immaculata councepciou was. Een moeilijke
naam, waarvan Bernadette helemaal niet wist

wat dat betekende. De pastoor schrok: dat was
de naam die de paus een paar jaar daarvoor aan
Maria had gegeven. Het betekende dat Maria
haar hele leven niets verkeerds had gedaan. Hoe
kon Bernadette dat weten? Haar ouders wisten
dat ook niet! De pastoor besloot alles toen
goed in de gaten te houden, want hij dacht dat
het misschien wel waar kon zijn wat Bernadette
vertelde.
Toen bleken er opeens zieke mensen beter te
worden als ze zich gewassen hadden met het
water uit de bron. De bisschop wilde daar meer
van weten en liet alles zorgvuldig onderzoeken.
Hij besloot toen dat het verhaal van het meisje
klopte. Hij liet Bernadette in het ziekenhuis gaan
werken, waar allerlei zieke mensen naar toe
kwamen om zich te wassen in het water of ervan
te drinken.

Lourdes, want zo heette die plaats,
werd een officieel bedevaartsoord
van Maria.
Vervolg op pagina 3. >
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En het meisje dat met Maria had gesproken
ging toen naar een klooster om haar hele leven
verder voor zieke mensen te zorgen en te
vertellen over haar bijzondere ontmoeting.

Sint-Odulphuskerk, Best

Toen zij 35 jaar was, werd Bernadette ziek en
kwam op bed te liggen. Maria kwam nog een
keer bij haar op bezoek en toen is zij doodgegaan. Ze is begraven in Nevers. In het begin
van de vorige eeuw (1900) wilden de mensen
weleens weten, wat er allemaal waar was en of
Bernadette zo bijzonder was. Ze hebben toen
haar graf geopend en daar lag zij in, alsof zij
gewoon lag te slapen. Ze hebben haar toen in
een mooie glazen kist gelegd in de kerk van
het klooster.
Als je er ooit komt, dan kun je dit bijzondere
lieve meisje zien in haar glazen kist: het meisje
Bernadette, dat met Maria heeft gesproken!

Meld
voor je aan
1 apr
Passiespelen
il!
Op zondagmiddag 6 september gaan we
vanuit Oirschot met de bus naar Tegelen
in Limburg. Daar gaan we kijken naar de
Passiespelen! Dat is een grootse uitvoering van
het lijdensverhaal van Jezus. De Passiespelen
worden maar om de vijf jaar gehouden.
Dus dat is nu een mooie kans! Bovendien ...
de toegangskaartjes voor kinderen t/m 12 jaar
(€ 20,-) worden door de parochie betaald.
Het is wél de bedoeling dat papa en/of mama
meegaan. De kaartjes voor de ouders (€ 32,-)
zijn voor hun eigen rekening. Het vervoer
per bus is voor iedereen gratis. Aanmelden
kan nog tot 1 april, dus wees er snel bij!
Aanmelden kan per mail op het parochie
centrum van de kerk waar jullie bekend mee
zijn. Vermeld daarbij het aantal personen en
de geboortedata!

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.
Zondag 12 april Eerste Paasdag 9.30 uur:
Gezinsviering voor de hele familie, met zang
van kinderkoor ‘De Gouden Appeltjes’.
Aansluitend paaseieren zoeken in de
pastorietuin.

H. Antoniuskerk, Best
Zondag 15 maart 11.00 uur: Presentatieviering
waarin alle eerstecommunicanten zich
voorstellen.
Zondag 22 maart 12.30 uur: ‘Schelpjesviering’.
De dopelingen van het afgelopen jaar
krijgen tijdens deze viering hun doopschelpje
uitgereikt.
Donderdag 9 april 18.00 uur: Kinderviering met
zang van kinderkoor ‘De Gouden Appeltjes’,
voor alle Bestse communicanten, ouders,
broers en zussen en andere belangstellenden,
met aansluitend een vastenmaaltijd.

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
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.
Zaterdag 4 april 19.00 uur:
Speciale viering met leerlingenorkest.
Donderdag 9 april 17.30 uur:
Broodviering van en voor de
eerstecommunicanten vanwege
Witte Donderdag.
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Lourdes
In het verhaal in dit Digidulfke lees je over
Bernadette, het meisje dat met Maria sprak. Dit
gebeurde allemaal in Lourdes in Zuid-Frankrijk.

Informatieavond
Lourdesbedevaart
Speciaal voor gezinnen met kinderen en
jongeren organiseert het bisdom een
bedevaart naar Lourdes in de herfstvakantie,
met een heel aantrekkelijk programma voor
kinderen, jongeren en ouders.
Lourdes is een wereldberoemde bedevaartplaats geworden. Elk jaar komen er vele
duizenden mensen bij Maria in de grot een
kaarsje opsteken. Zij ontmoeten er veel andere
mensen. Er ontstaat vaak een speciale band
tussen mensen en daar gaat een bijzondere
kracht van uit. Misschien is dát
wel het ‘Wonder van Lourdes’!
Willen jullie er meer over
weten? Kom dan, beste ouders,
naar de informatieavond op
donderdag 23 april om
19.30 uur in het
Koetshuis bij het
Pastoraal Centrum in
Oirschot, Nieuwstraat 17.
Van harte welkom!
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Toen de bisschop van Lourdes een bedevaartsplaats maakte, kwamen er daarna uit de hele
wereld mensen op bezoek bij de grot waar
Maria met Bernadette had gesproken.
Er waren heel veel zieke mensen bij, die zich
wilden laten wassen in het water uit de bron,
of flesjes met dat water wilden hebben als er
iemand ziek zou worden. Er werd ook een
hele grote kerk gebouwd, die uit meerdere
verdiepingen bestaat, waardoor er heel veel
mensen tegelijk naar toe kunnen. Ook is er
’s avonds een lichtprocessie. Alle mensen
lopen dan, met een kaars, in een lange stoet,
een route tot aan de kerk.
Er gaan elk jaar duizenden mensen naar
Lourdes, met vliegtuig, auto, bus, fiets of te
voet. Veel mensen kennen Lourdes en ook
Bernadette. Het kerkgebouw in Spoordonk
heette ook H. Bernadettekerk.
Eind van dit jaar gaan we ook op reis naar
Lourdes. De bedoeling is dan dat er vooral
kinderen en jongeren mee gaan. (De prijs
voor hen wordt ook laag).
Denk er maar eens over of je mee wilt.
Je hoort er dit jaar nog veel meer over!

Colofon
Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen,
Theamarie Geilleit - Goossens
Ontwerp, opmaak en beeldredactie Sofie den Ouden, VissenCom
Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl,
supercoloring.com, freepik.com, pixabay.com
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Puzzelpagina

Jezus vertelt

Zoek de fouten

Zweedse puzzel

Op de tekening zie je Jezus die de mensen
over God vertelt. Alleen ... de tekenaar heeft
een aantal grappige fouten in de tekening
gemaakt. Zoek de fouten op en zet er een
rondje omheen. Hoeveel kun jij er vinden?

Zoek de 10 verschillen
Jezus vertelde het verhaal over de tien
bruidsmeisjes. Zie jij de tien verschillen?
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Kleurplaat

Lourdes
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