
Wat een 
veranderingen!
Normaal staan hier alle speciale vieringen die 
er in onze kerken voor jullie worden gehouden, 
maar jullie weten dat er nu, ook in ons land,  
het coronavirus heerst. Nog niet zo lang geleden 
kenden we het woord nog niet en nu horen we 
er elke dag over. We weten allemaal dat afstand 
houden heel belangrijk is, want het virus is heel 
besmettelijk! 

Daarom moest er veel veranderen: scholen zijn 
dicht, je klasgenootjes, de juf/meester zie je  
niet in het echt, maar alleen op de computer of 
tablet en je hebt alleen mailcontact, appt of chat 
met hen. Veel papa’s en mama’s moeten nu thuis 
werken, terwijl jullie ook thuis zijn en ze jullie 
moeten helpen met je thuiswerk. 

Ook in de kerk gaan vieringen en activiteiten 
niet door: rond leidingen, palmpaasstokken 
maken, de broodviering/vastenmaaltijd op 
Witte Donderdag, speciale vieringen met 
Pasen en paaseieren zoeken, en ook de Eerste 
Communievieringen in mei niet. Je kunt in de 
kerk, een kapel of gewoon thuis, wel een kaarsje 
aansteken en even bidden.

Moeilijk, vooral voor de mensen die afscheid 
moeten nemen van iemand waar ze van houden, 
voor de mensen die ziek en/of alleen zijn en zich 
heel veel zorgen maken.  
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Als eerste DigiDulfke ontvangen?
Elke eerste zondag van de maand (behalve in 
augustus) wordt DigiDulfke automatisch in je 
e-mailbox bezorgd als je een mail stuurt naar 

digidulfke@odulphusvanbrabant.nl  
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1 jaar!
DigiDulfke bestaat  
 1 jaar en dat wilden  
 we vieren met een  
  speciale gedrukte uitgave ...

Waarover gaat het?

Het afgelopen jaar heeft er elke keer een 

ander verhaal gestaan in het Digidulfke.

Zo kon je iets lezen over de grote feesten: 

Pasen, Pinksteren en Kerstmis. 

Er stonden verhalen in over: 

- Maria,

- de opa en oma van Jezus,

- of Jezus naar school en naar de kerk ging,

-  Franciscus, die met de dieren kon praten,

- Sint Maarten, die zijn soldatenmantel deelde 

met een bedelaar

- en de drie koningen.

Als je een DigiDulfke niet gezien hebt en je wilt 

dat alsnog bekijken of lezen, dan kun je op de 

computer kijken op de website van de parochie: 

www.odulphusvanbrabant.nl/sint-odulphus/

algemeen/nieuws/digidulfke. Hier kun je ze 

allemaal vinden. Veel plezier ermee!
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Het verhaal van ...

Hoi, Ik wil me even aan je 
voorstellen: Ik ben Jezus!
Je zult vast wel van Mij gehoord hebben.  
Mijn mama kennen jullie ook, die heet Maria.
Mijn papa is wat lastiger, want Ik heb er twee: 
mijn eigen papa is God, maar hier op aarde was 
het Jozef, die voor Mij zorgde toen Ik klein was. 
Het verhaal van mijn geboorte kent ook bijna 
iedereen.

Toen de keizer de mensen wilde tellen, waar hij 
de baas over was, ging papa te voet en mama op 
een ezeltje helemaal naar Bethlehem, omdat de 
familie van papa daar vandaan kwam. Ik ben toen 
geboren in een stal van de dieren en er kwamen 
meteen herders kijken. Later woonden wij in 
Nazareth. Daar werkte papa als timmerman.  
Ik heb hem goed geholpen: hout aangeven en 
planken schaven en schuren, wagenwielen  
vasthouden als hij die moest vernieuwen en Ik 
leerde hoe je banken en tafels moest maken. 
Toen papa er niet meer was heb Ik het timmer- 
bedrijf over genomen.

Dat heb Ik gedaan tot Ik dertig jaar was 
geworden. Toen vond mijn echte Vader God,  
dat Ik moest gaan doen, waarvoor Ik op aarde 
was geboren: Ik moest de mensen gaan vertellen 
dat Hij heel veel van ze houdt en dat Hij graag 
wil dat zij ook veel van elkaar houden. Eerst heb 
Ik een stel vrienden uitgezocht, die met Mij mee 
wilden gaan om te luisteren en Mij te helpen.

Twaalf van hen bleven de hele tijd bij Mij. Weet je, 
omdat Ik de Zoon van God ben, kon Ik niet alleen 
mooi vertellen, maar Ik kon ook wonderen doen: 
dat zijn dingen die eigenlijk niemand kan, maar 
die Ik toch kon laten gebeuren. De eerste keer 
waren we op een bruiloftsfeest en toen merkte 
mama dat er zoveel gedronken werd, dat er geen 
wijn meer was. Ze vroeg toen of Ik wilde helpen 
en dat heb Ik toen gedaan. Ik heb voor het 
bruidspaar van water wijn gemaakt en iedereen 

vond die wel heel erg lekker. Andere 
wonderen waren dat Ik gezorgd heb dat 
er een heleboel vissen gevangen werden, 
terwijl ze eerst niets vingen. Ook heb Ik heel 
veel mensen, toen ze niets hadden, te eten 
gegeven van twee vissen en vijf broodjes.

Bovendien heb Ik gezorgd dat er een paar 
kinderen en mannen levend werden, die al dood 
waren gegaan. Andere keren heb Ik zieke mensen 
beter gemaakt en iemand die blind was heb Ik 
weer laten zien. Dat deed Ik allemaal terwijl Ik hen 
vertelde dat God zoveel van hen houdt en nu kon 
Ik dat ook laten zien.

Ik heb niet zo’n lang leven op aarde 
gehad als de meeste mensen. 

De leiders van het volk waar Ik woonde, werden 
jaloers op de invloed die Ik had onder de mensen 
en ze dachten dat Ik koning wilde worden.  
Ook mocht Ik van hen niet zeggen dat God mijn 
Vader was. Ze hebben Mij toen door de Romeinse 
soldaten, die het land veroverd hadden, aan het 
kruis dood laten maken toen Ik pas 33 jaar was. 
Mijn Vader heeft Mij toen na drie dagen weer 
levend gemaakt op de dag die jullie nu vieren  
als Pasen. Dat Ik weer leefde heb Ik gedurende  
40 dagen aan mijn vrienden laten zien en toen ben 
Ik weer teruggegaan naar mijn Vader in de hemel.

De avond waarop Ik gevangen genomen werd 
heb Ik met mijn vrienden voor de laatste keer 
gegeten en toen heb Ik hen brood en wijn 
gegeven, maar erbij gezegd, dat als zij dit op 
dezelfde manier aan elkaar geven en hetzelfde 
erbij zeggen, dat het dan hetzelfde is wat Ik heb 
gedaan en zo mezelf aan hen heb gegeven als 
Mijn Lichaam en Mijn Bloed. 
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Betekenis van 
het paasei

Wat hebben eieren met 
Pasen te maken?  

Nou, heel veel! Pasen vieren 
we namelijk in de lente, het 
seizoen waarin vogels hun 
eieren leggen en ze uitbroeden. 
Een ei is afgesloten, maar heeft 

wel leven in zich! Een jong vogeltje 
dat op het punt staat om uit het ei te kruipen, 
gaat van het donker naar het licht. Het heeft 
een heel nieuw leven voor zich! Vóórdat het uit 
het ei kroop, kon het zich daar nog helemaal 
niets bij voorstellen ...

Als je daarover nadenkt, dan past het ook bij 
het verhaal van Jezus. Hij was, na zijn dood aan 
het kruis, begraven. Een grote rotssteen was 
voor het graf gerold. Maar op paasmorgen, 
toen zijn leerlingen bij het graf gingen kijken, 
zagen ze dat de steen weggerold was en dat 
het graf leeg was. Jezus was van het donker 
van het graf naar het licht van Gods liefde 
gegaan ...

Al eeuwen vóórdat Jezus leefde, aten  
de Joden trouwens al eieren op hun  
paasfeest, dat ‘Pesach’ heet. De Joden 
gedenken dan dat ze met Gods hulp bevrijd 
zijn van de slavernij in Egypte. Ze werden vrije 
mensen. Ze lieten het donker van de slavernij 
achter zich en vonden het licht van de vrijheid. 
Daarom is het paasei al duizenden jaren een 
heel mooi symbool! 
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Toen Ik weer naar de hemel was, heb Ik hen 
nog iets moois gegeven. Ik heb hen met 
Pinksteren sterk gemaakt en gezorgd dat zij 
alles begrepen wat Ik hen had gezegd en hen 
laten inzien dat ze dat aan iedereen moesten 
gaan vertellen. Dat hebben ze gedaan en toen 
zijn zij gaan rondreizen en hebben overal over 
Mij verteld. 

De mensen die in Mij geloofden verzamelden 
zich en vormden groepen om hetzelfde te 
doen. Die groepen samen zijn wat jullie nu de 
kerkgemeenschap noemen en zij komen elke 
keer samen in het gebouw dat de kerk heet. 
Daar horen zij over Mij en wat Ik heb verteld, 
daar doen ze aan de grote tafel (het altaar) 
hetzelfde wat Ik deed. Ze zingen en bidden 
(praten met God) er samen en steken soms 
een kaarsje op. Het mooiste wat Ik jullie
          eigenlijk heb verteld, is dat mijn Vader 
               zoveel van jullie houdt, dat Hij jullie 
                bij Hem door laat leven als je hier op
               aarde dood bent gegaan. Natuurlijk
             wel anders, want je wordt niet ouder,
             omdat je geen lichaam hebt, dus kun je
               ook nooit meer ziek worden. Maar je
              zult dan altijd bij Hem zijn, samen met
             al degenen waar je zoveel van houdt.

Palmpaasstok maken
Kinderen in Oirschot en Spoordonk die thuis 
een palmpaasstok willen maken, kunnen  
zich aanmelden per mail:  
gezinsvieringoirschot@gmail.com

Als je je aanmeldt, krijg je te horen hoe je 
aan een palmpaasstok, een palmtakje en een 
broodhaantje komt, waarmee je de palmpaas-
stok thuis verder kunt versieren.

Op zaterdagmiddag 4 april kun je hem neer-
zetten in het portaal van de Sint-Petrusbasiliek, 
waarna mensen van de werkgroep ‘Gezins-
vieringen’ hem op zondag naar een zieke of 
oudere meneer of mevrouw gaan brengen.

Wil jij op deze manier óók zorgen voor een 
glimlach? Meld je dan snel aan! Het kan tot 
woensdag 1 april.

Tip
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Moeilijk ook, zeker voor die papa’s en mama’s 
die nu extra hard moeten werken, omdat ze 
heel belangrijk werk doen voor alle mensen die 
ziek zijn! Hard werken ook voor de mensen in 
de winkels, de zorg, de politie en nog heel veel 
mensen meer! Moeilijk ook voor de mensen 
die nu geen werk hebben. 

Wennen ook: geen handen geven, geen 
knuffels, boks of high-five, maar anderhalve 
meter afstand houden en niet bij anderen op 
bezoek gaan, terwijl je eigenlijk nu graag dicht 
bij anderen wilt zijn. Gelukkig kun je nog wel 
(beeld)bellen of skypen, met b.v. opa of oma, 

maar dat is toch anders. Een kaartje of briefje 
sturen kan natuurlijk ook altijd; ze zullen er vast 
blij mee zijn! Plannen moeten veranderen door 
het coronavirus: uitstapjes, je verjaardag vieren 
en kinderfeestjes die niet doorgaangaan. 
Jammer, maar hopelijk kun je nog heel  
vaak je verjaardag vieren! 

Ook de eerste verjaardag van DigiDulfke 
vieren we anders dan gepland: niet met een 
papieren uitgave, maar gewoon via de mail. 

Als er weer vieringen en activiteiten 
gepland kunnen worden horen  

jullie dat zo snel mogelijk.

Op stap met Odulphus!
Ja, Sint-Odulphus van Brabant maakt gráág 
uitstapjes! Zo maakten veel mensen al eens een  
fietstocht langs alle kapelletjes in onze dorpen 
en gingen we vorig jaar nog met een volle bus 
naar het Peerke Donderspark in Tilburg.

Dit jaar stonden er twee bijzondere trips op 
het programma, maar de uitvoering van de 
Passiespelen in Tegelen gaat nu helaas niet 
door en is uitgesteld tot 2021.

Passiespelen in 2021?

De Passiespelen worden maar om de vijf jaar 

gehouden, maar nu dus verzet naar 2021.  

De organisatie van De Passiespelen doet haar 

uiterste best om iedereen en vooral ook de 

kopers van kaarten te informeren over nieuwe 

speeldata in 2021. Of wij als parochie volgend 

jaar daar naar toe gaan, weten we nog niet 

zeker. Zodra we meer informatie hebben,  

delen we die met jullie.

In de herfstvakantie naar Lourdes
In het vorige DigiDulfke stond een verhaal  over Bernadette, die in Lourdes een bijzondere  ervaring had. Zij ontmoette er Maria, de moeder van Jezus. Maria wees Bernadette  en plek aan, waar zij een kuiltje moest graven en daar kwam een bron te voorschijn.  Er gebeurden wonderlijke dingen: zieke mensen gingen zich beter voelen als ze in Lourdes waren geweest.  

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. 

Meer info volgt
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De Kerk heeft drie feestjes, 
speciaal voor jou!
Als je jong bent is er drie keer feest  
in de kerk, speciaal voor jou.

De eerste keer is het doopsel. Water is, met 
lucht, het belangrijkste voor ons leven: zonder 
dat kan er niets leven. God houdt heel veel van 
ons en als je gedoopt wordt, laten we water 
over je heen stromen, zodat we laten zien dat 
de liefde van God over je hele leven moet 
vloeien. Dat doen we in de naam van God: de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest. Daarna 
hoor je ook bij de kerkgemeenschap. Papa 
en mama beloven je dan te helpen om op te 
groeien als iemand die daarbij wil horen: dus 
goed zijn voor andere mensen en doen zoals 
Jezus dat van ons vraagt.

De  tweede keer is de eerste communie.  
Je mag dan de eerste keer meedoen aan  
de grote tafel van Jezus. Meedoen met 
de maaltijd waarin Hij Zichzelf gaf aan alle 
mensen. Daarna mag je elke keer als je in de 
kerk bent, meedoen met alle andere mensen.

De derde keer is op het laatst van de basis-
school. Je bent dan oud genoeg om zelf die 
dingen te doen en te zeggen, die mama en 
papa bij het doopsel hebben beloofd. Je hebt 
de basisvorming gehad bij hen en op school. 
De bisschop komt dan het vormsel toedienen: 
de heilige Geest vragen om je daarin de rest 
van je leven te helpen. Je krijgt dan een kruisje 
met heilige olie, omdat dat het teken is van de 
kracht die je nodig hebt.

Verder kennen we ook de grote feesten als 
Kerstmis, Pasen en Pinksteren, maar die 
zijn voor iedereen. Het doopsel, de eerste 
communie en het vormsel zijn speciaal  
voor jou!

Lieve Paus 
Franciscus
Kinderen uit de hele 
wereld hebben een brief 
geschreven aan Paus 
Franciscus en beginnen 
die brief met: Lieve …

Dertig brieven, met tekeningen, zijn in een 
boek verzameld. Naast elke brief is ook het 
antwoord van de paus te lezen. Regelmatig 
plaatsen we in DigiDulfke een brief mét de 
reactie van de paus.

Zo vroeg Natasha van 8 uit Kenia: “Lieve Paus 
Franciscus, Ik wil graag meer weten over Jezus 
Christus. Hoe kon Hij over het water lopen?”

Paus Franciscus antwoordde: 
“Beste Natasha, Je moet je  
voorstellen dat Jezus heel normaal 
en natuurlijk liep. Hij vloog niet 
over het water en maakte geen 
buitelingen tijdens het zwemmen. 

Hij liep net zoals jij! Hij zette één voet voor de 
andere, alsof het water land was. Hij liep over 
het wateroppervlak en zag de vissen onder 
zich rondzwemmen.

Jezus is God, en daarom kan Hij alles!  
Hij kan veilig op water lopen.  
God kan namelijk niet zinken!”
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Vooruitblik
Is Maria de moeder van iedereen?
Lees het antwoord op deze vraag in de 
volgende uitgave van DigiDulfke, dat  
dan weer digitaal te ontvangen is per e-mail. 
En dan natuurlijk nog meer info, puzzels, etc.

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

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl,  
freepik.com, pixabay.com, bijbelidee.nl,  
pinterest.com

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.

Doe iets met je talent!
Iedereen heeft talenten, bijvoorbeeld goed 
kunnen leren, voetballen, met mensen 
omgaan. Het woord komt eigenlijk van een 
romeinse munt, die in de tijd van Jezus werd 
gebruikt. Jezus heeft er een mooi verhaal over 
verteld, van mensen die talenten kregen van 
hun baas om er iets mee te doen. Ze hebben er 
veel meer van gemaakt.

De kinderen die het vormsel  
doen in de Beerzen krijgen  
ook al een paar jaar  
allemaal een envelop  
met dit verhaal en  
1 euro. We vragen hen  
om er meer euro’s van  
te maken voor de  
Vastenactie. Ze kunnen er  
bijvoorbeeld eieren voor  
kopen, die ze weer ze weer  
per stuk verkopen voor iets  
meer. Van de opbrengst kopen ze dan weer 
iets anders om te verkopen. Ze gaan dan goed 
om met hun talenten. 

Het was de bedoeling dat de vormelingen 
op 4 april in de kerk zouden vertellen hoe ze 
meer van die 1 euro gemaakt hebben, maar 
die viering gaat niet door. Er komt een viering 
voor het Vastenactieproject op een latere 
datum, waarin de vormelingen het dan komen 
vertellen, want we zijn natuurlijk wel  
heel benieuwd.   

Zing je graag,  
zing dan mee
Wij hebben diverse kinderkoren in onze  

parochie die regelmatig reperteren. 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 uur tot 19.30 uur. De dirigent is  

Marie Annick Canoy. Wil je meer informatie, 

mail dan naar: canoy@onsmail.nl.

Kinderkoor Triangel zingt vaak tijdens de 

speciale vieringen voor kinderen in de  

Sint-Petrusbasiliek in Oirschot. Iedere 

maandag repeteert het koor van 18.45 uur 

tot 19.45 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. 

Wanneer ze precies repeteren?  

Die informatie staat in de weekbladen.
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Zoek de 9 verschillen
Twee paaseieren ... maar ze zijn niet hetzelfde.
Zie jij de 9 verschillen? 

Doolhof
Maria is op weg naar het graf van Jezus:  
wijs jij haar de weg?

In de juiste dop
Welk ei hoort in welke dop?

Woordzoeker
Zoek de woorden op de woordzoeker.  
De letters die overblijven vormen een nieuw 
woord. Schrijf dit woord op de stippellijn.

Jezus gaf zijn leven voor mij. 
 
Er is geen grotere ............................. dan Hij.

PasenPuzzelpagina

genade
genezing
graf
God
haan

Heer 2x
hemel
hof
Jezus
kruis

kus
lam
mantel
offer
Pasen

specerijen
tempel
wijn
zegen
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Kleurplaat Jezus wordt van het kruis genomen  
en in linnen gewikkeld


