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Hou vol,
hou goede
moed!

Er zijn geen speciale vieringen in onze
kerken, maar je kunt wel zelf een
speciale viering maken in een van onze
Mariakapelletjes met behulp van het gebed
dat je vindt op bladzijde 5.
En dat doe je dan zo: je gaat naar een kapel,
misschien met je ouders of jullie hele gezin,
steekt een kaarsje aan en zegt de tekst.
De volgende Mariakapelletjes
zijn er in onze parochie:
• de Vleut in Best,
• Westelbeers,
• in de voormalige
H. Bernadettekerk in
Spoordonk,
• in de toren van Oostelbeers,
• Heikant in Best,
• de H. Eik in Oirschot.

Als er weer vieringen en
activiteiten gepland kunnen
worden, horen jullie dat zo
snel mogelijk.

Het verhaal van ...

Is Maria moeder
van iedereen?
Moeder Maria, onze moeder
die in de hemel is!
In liedjes en bekende gebeden
wordt Maria vaak zo genoemd, maar
waar komt dat eigenlijk vandaan?
We weten allemaal dat Maria de
moeder van Jezus is. Jezus is net
zoveel mens als God (moeilijk te
begrijpen, maar zo staat het wel in
de Bijbel), dus noemen wij Maria in
het
Weesgegroet: moeder van God.
We weten een klein beetje van de kinderjaren
van Jezus: hoe Hij geboren is; dat Hij de eerste
keer naar de tempel ging; dat Hij daar een keer
achterbleef om met de priesters en geleerde
mensen te praten en dat Hij Jozef hielp in de
timmerwerkplaats.
Jozef is niet zo oud geworden en toen heeft
Jezus ook goed gezorgd voor Maria.
Zij kende Jezus heel erg goed, zo goed zelfs,
dat toen Jezus op een bruiloft met zijn
leerlingen en Maria aanwezig was (Hij was
toen 30 jaar) en de wijn opraakte, Maria
Hem vroeg om de mensen te helpen.
Maria wist dus dat Jezus wonderbaarlijke
dingen kon doen. Jezus zei eerst dat Hij
het nog niet wilde doen, maar Maria zei
tegen de bedienden dat ze maar even moesten
doen wat Jezus zou zeggen. Ze wist dat Jezus
haar niets zou weigeren en dat Hij de mensen zou
helpen. En dat gebeurde ook.
Maria is veel met de leerlingen van Jezus meegeweest op de reizen die Hij maakte om de mensen
te vertellen hoeveel God van hen houdt. Toen
Jezus drie jaar later gevangen werd genomen en
Pilatus zei dat Hij aan het kruis moest sterven, was
Maria natuurlijk heel erg verdrietig: Jezus, haar
zoon, die nooit iets verkeerd had gedaan, alleen
maar mensen helpen en vertellen over Gods
liefde. Ze zag Hem op weg naar de berg waar
Hij gekruisigd zou worden en ze was erbij toen
Hij ging sterven. Ze stond daar samen met de

jongste leerling van Jezus, Johannes.
Jezus vroeg Johannes of hij de zorg voor Maria
op zich wilde nemen, omdat Jezus dat niet meer
kon. Johannes zou dat doen.

Toen vroeg Hij Maria of zij de Moeder
wilde zijn voor alle mensen die zouden
willen doen wat Hij hen vroeg.
Maria heeft dat toegegzegd. Maria heeft dat ook
waargemaakt, want al heel lang kennen wij
plaatsen waar speciale dingen zijn gebeurd rond
een beeldje of een afbeelding van Maria en we
kennen ook plaatsen waar Maria aan mensen
is verschenen. Voorbeelden van bijzondere
Mariabeelden zijn te vinden in de kapel van
Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik in Oirschot
en Onze Lieve Vrouw van Eiteren in IJsselstein
(bij Utrecht). Een voorbeeld van een afbeelding
is in Kevelaer net over de grens in Duitsland.
Plaatsen waar Maria zelf is verschenen zijn Fatima
in Portugal en natuurlijk Lourdes in Frankrijk, waar
we samen in oktober naar toe kunnen gaan (zie
het vorige DigiDulfke).
Overal kun je Maria natuurlijk iets vragen, maar
op die plaatsen die net genoemd zijn, gebeurden
er wonderbaarlijke dingen, waardoor mensen
van heel ver ernaartoe gingen. Dat noemen we
bedevaartplaatsen. Op die plaatsen liet Maria
dan ook zien, dat zij er voor iedereen wilde zijn.
Mensen steken dan vaak een kaarsje aan (in het
meinummer van het Digidulfke van vorig jaar
staat iets over een kaarsje branden).
Vervolg op pagina 3. >
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< Vervolg van pagina 2.
Maria zorgt als een moeder voor ons allemaal,
maar dan wel als een moeder die in de hemel
is, dus niet op één plaats is. Ze hoort je altijd.
In Duitsland vind je daar mooie afbeeldingen
van; zie de foto op de vorige pagina:
Maria met de beschermende mantel.
Maar, net als je je eigen moeder altijd iets
kunt vragen, mag je die ook wel eens ergens
voor danken. Dat geldt dus ook voor
Maria. Een kaarsje aansteken om iets
te vragen, maar ook eens een kaarsje
aansteken om haar te bedanken.
Dat vindt zij fijn, net als je eigen moeder
het fijn vindt als je haar eens bedankt.

Terugblik
61 Kinderen uit Oirschot en Spoordonk hebben
op vrijdag 3 april thuis een palmpaasstok
gemaakt met een wenskaart erbij. Een palmpaasstok is een houten kruis, waarop alle
symbolen van de Goede Week te zien zijn.
Leden van de werkgroep Gezinsvieringen
hebben de stokken bezorgd bij zieken en
aan huis gebonden ouderen.

IJsheiligen
IJsheiligen? Zijn dat heiligen van ijs?
Of heiligen die voor ijs zorgen? Nee hoor.
Het is een al heel oud begrip uit de volksweerkunde: het wordt voor het eerst genoemd rond
het jaar 1000.
Het gaat om een paar dagen in mei die
worden gezien als de grens tussen de periode
met mogelijk nachtvorst en de periode met
zomers weer. De kans op nachtvorst is na de
ijsheiligen zo klein dat er weer planten in de
volle grond gezet kunnen worden. Het is dus
niet zo, zoals wel eens gedacht wordt, dat er
met de ijsheiligen juist extra kans op nachtvorst
is.

Waarom ‘heiligen’
Een heilige is iemand die gedurende zijn
leven heel goed en gelovig geleefd heeft.
Na zijn of haar dood zijn er rond deze persoon
nog bijzondere dingen gebeurd, waarna de
kerk deze persoon heilig verklaarde.
De ijsheiligen zijn van 11 tot en met 14 mei.
In deze periode vallen de naamdagen van vier
heiligen namelijk van:
- Mamertus van Vienne op 11 mei (477)
- Pancratius van Rome op 12 mei (304)
- Servatius van Maastricht op 13 mei (384)
- Bonifatius van Tarsus op 14 mei (307)
Een naamdag is niet de geboorte- maar de
sterfdag van de heilige.
Tussen haakjes staan de jaren waarin deze
heiligen gestorven zijn.
Drie is het heilig getal en daarom rekent men
in de meeste landen maar drie heiligen tot de
ijsheiligen. In sommige landen wordt
Sint-Mamertus niet meegeteld, in andere
landen hoort Sint-Bonifatius er niet bij.
IJsjes
In 1998 werden de ijsheiligen vervangen door
ijsjesheiligen. Op 11, 12 en 13 mei 1998 haalde
het kwik tropische waarden van 30 graden en
meer! Wie weet wat dit jaar brengen gaat …
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Laudato Si’
week 16 - 24 mei
In mei is het precies vijf jaar geleden
dat er een speciale brief verscheen van
paus Franciscus, die hij schreef aan alle
mensen op aarde. De brief heet ‘Laudato Si’’.
Dat zijn de oude Italiaanse beginwoorden
van het Zonnelied, wat Franciscus van Assisi
ongeveer 800 jaar geleden schreef.
In het Zonnelied bezingt Franciscus de
goedheid en de schoonheid van de aarde en
van alle schepselen. De planten en de dieren,
het water, de zon en de maan ... alles wat God
zo mooi gemaakt heeft, zijn onze broeders en
zusters, zegt Franciscus.
Maar mensen gaan lang niet altijd goed met
de aarde en de natuur om ... De mens heeft
er voor gezorgd dat er al heel veel planten- en
diersoorten zijn uitgestorven. Bijvoorbeeld
omdat er teveel bossen worden gekapt en
rivieren en zeeën worden vervuild. En doordat
het klimaat verandert.
In de brief Laudato Si’ noemt de paus de
aarde ‘ons huis’ en alle schepselen zijn onze
huisgenoten. Daarom is het belangrijk dat we
dingen echt gaan veranderen. Dat we na gaan
denken over wat we eten en kopen. Over hoe
we omgaan met ons afval en hoe we op
vakantie gaan. Nu er vanwege de coronacrisis
veel minder vliegtuigen vliegen, is de lucht
die we inademen ineens een stuk schoner
geworden! Daar zouden we iets van kunnen
leren ...

Broedende
slechtvalken in
Oirschotse toren!
Gelukkig zijn er ondanks de zorgen om het
coronavirus ook leuke dingen te melden in deze
tijd! Toen afgelopen Koningsdag de vlag werd
gehesen op de Oirschotse kerktoren,
werd ontdekt dat daar een koppel slechtvalken
aan het broeden is op vier eieren! De slechtvalk
heeft misschien zijn naam niet mee.
Maar in het latijn heet hij ‘Falco Peregrinus’
en dat betekent: ‘pelgrimsvalk’. Dus hoort hij
op de kerktoren thuis ;-)
Wist je dat het de snelste vogel ter wereld is?
Als hij vanaf grote hoogte in duikvlucht gaat
om een prooi te vangen (vaak een duif of een
andere vogel) dan bereikt hij soms snelheden
van 300 kilometer per uur! Daar kan Max
Verstappen slechts van dromen ... Slechtvalken
broeden graag op hoge plaatsen, zoals
rotswanden in gebergtes, maar ook op hoge
gebouwen zoals flats en kerken. We zijn héél
benieuwd of de eieren gaan uitkomen en de
jongen gaan uitvliegen; dat zou natuurlijk
helemaal prachtig zijn.
Als je bij de Oirschotse toren komt,
kijk dan eens naar boven, naar het
kleine ui-vormige torentje. Vaak zit
daar vader of moeder slechtvalk
op de uitkijk. Soms hoor je ze
roepen. Het geluid gaat héél ver!
Mooi dat de natuur soms voor
wonderlijke verrassingen zorgt op
plekken waar je het niet verwacht ...

Ook jullie worden uitgenodigd daar over na te
denken. Dat kan, door mee te doen aan onze
tekeningenactie. In de speciale uitnodiging
lees je, hoe je kunt meedoen!
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Waarom zijn er geen
vieringen in de kerk?
In het verleden zijn er vaker grote epidemieën
geweest in onze wereld. Een van de allergrootste
was de pest, de Zwarte Dood, die tussen 1346 en
1351 in heel Europa aanwezig was.
Niemand wist eerst waar het aan lag. Er gingen
heel veel mensen dood, vooral veel kinderen.
De mensen van de kerk, de zusters, broeders
en priesters deden wat ze konden om mensen
te helpen, te verzorgen of te begraven. Alle
kerken waren open en de mensen kwamen vaak
om er te bidden. Waardoor kon die ziekte toch
verspreid worden?
In die tijd kende men nog geen water uit de
kraan. Er was geen riool voor de wc’s en het
eten wat over was gooide men op straat, waar
de varkens en de geiten liepen. Maar wat er ook
liep en waarvan men niet wist hoe gevaarlijk die
waren, dat waren de zwarte ratten. Zij leefden in
de muren en de riviertjes en aten van alles mee.
Dit waren de verspreiders van de pest. Toen men
dat eenmaal wist was de epidemie snel over.
De kerken hebben de mensen toen heel goed
geholpen.

De kerken helpen nu op een andere
manier om het coronavirus te bestrijden
Deze epidemie wordt veroorzaakt door een
virus, een levend wezentje, dat we niet eens
kunnen zien, maar dat van mens tot mens over
gebracht kan worden. Mensen besmetten elkaar.
Elke plaats waar mensen samen komen kan dus
een gevaarlijke plaats zijn. Het kerkgebouw is
zo’n plaats waar we met meerderen bij elkaar
zijn en we willen niet dat juist die mooie plaats
waar we met God komen praten, zijn maaltijd
vieren en samen zingen, een plek is waar
mensen elkaar ziek maken. De mensen die voor
de kerk werken willen wel allemaal veel
voor anderen doen, maar dat kan helaas
nu niet in onze kerkgebouwen.
Wel kunnen er, als het open is,
kaarsen worden aangestoken. In alle
kapellen kan dat ook. Bidden voor elkaar
kan wel en ook luisteren als iemand
graag iets wil zeggen. Wie je wie
er ook altijd naar ons luistert? God!

Gebed
God, wij danken U voor onze mooie aarde;
wij vragen, dat de mensen er goed mee
omgaan als de epidemie voorbij is.
God, wij danken U voor alle mensen, die zo
hard gewerkt hebben, zodat wij het goed
hebben;
wij vragen U dat ze de kracht hebben deze
epidemie goed door te komen.
God, wij danken U voor alle dokters
en verpleegkundigen en mensen
op de ambulance;
wij vragen U om kracht voor hen dat ze
hun mooie werk kunnen blijven doen.
God, wij danken U voor alle opa’s en oma’s;
wij vragen U dat we ze na deze epidemie weer
heerlijk mogen knuffelen.
God wij danken U voor alle mensen, die bang
zijn dat ze het virus krijgen;
wij vragen U dat ze de kracht krijgen om vol te
houden en dat ze de juiste hulp krijgen.
God, wij danken U voor alle lieve mensen,
die wel dood zijn gegaan;
wij vragen U hen bij U in de hemel voor altijd
gelukkig te laten zijn.
God, wij danken U voor al degenen die anderen
helpen met boodschappen en karweitjes;
wij vragen U ons goede ideeën te geven om
ook ons steentje bij te dragen.
God, wij danken U dat U er bent voor ons;
wij vragen U om te zorgen dat straks weer
een heleboel mensen U kunnen danken op
een gezonde aarde zonder coronavirus.
Amen.
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Kerkklokken luiden

‘Boodschap van hoop en troost’
Toen besloten werd dat er voorlopig geen
vieringen meer in de kerken gehouden
mochten worden, wilden de kerken
toch van zich laten horen.

Maria en het
coronavirus
Jullie kunnen in deze uitgave van
het DigiDulfke lezen hoe Maria de moeder is
van iedereen. Ook in deze moeilijke tijd dat
het coronavirus overal aanwezig is en mensen
erg ziek maakt. Maria wil niets liever dan ons
allemaal beschermen, maar zij heeft het virus
niet onder controle.
Een virus hoort bij alle ziektes en levenssoorten
die onze aarde kent. Onze aarde is prachtig,
maar niet volmaakt. Wij mensen ook niet,
maar wij moeten juist in deze tijden proberen
elkaar te helpen.
Als jij ziek bent, dan zijn je ouders er ook voor
jou. Ze troosten je, ze verzorgen je, ze maken
je medicijnen klaar en luisteren naar je, vragen
hoe het met je gaat en laten de dokter komen
als dat nodig is. Maar ze kunnen je niet beter
maken, zorgen dat de koorts of de pijn in een
keer weg is. Meestal heeft dat tijd nodig.
Behalve een heel enkele bijzondere keer dat
Maria van God een wonder mocht laten plaatsvinden, kan Maria niet zoveel anders.
Maria luistert, met Maria praten (bidden) kan
troost geven, ze wil graag weten hoe je je
voelt, waar je verdriet om hebt (misschien
omdat er iemand van je familie erg ziek is),
ze zorgt dat er iemand naar je toe kan komen
om je te helpen als dat moet. En weet je wat
daarbij het meest bijzondere is? Het is soms
heel moeilijk om precies te zeggen wat je
verdrietig maakt of wat je dwars zit, maar dat is
voor Maria geen probleem. Als een hele lieve
moeder heeft zij alleen al aan je gedachten
genoeg. Ook zonder precieze woorden
weet ze wat je zeggen wil.
Dus aarzel niet in deze tijd Maria iets te
zeggen of te vragen. Zij is ook een moeder:
van Jezus, maar ook van ons allemaal.

Samen besloten ze om in deze onzekere
tijd een boodschap van goede moed,
hoop en troost te verspreiden. Goede
moed voor iedereen, speciaal voor de
mensen die alleen en bang zijn. Een steuntje
voor al die mensen die zich inzetten voor
anderen en voor de mensen die ziek zijn.
Troost voor mensen die het moeilijk hebben
omdat ze afscheid moesten nemen van iemand
van wie ze veel hielden. Dat lieten de kerken
horen door vanaf 18 maart elke woensdag van
19.00 - 19.15 uur de klokken te luiden.
Op 5 mei, Bevrijdingsdag, klinkt het geluid van
de ‘klokken van hoop en troost’ voor het laatst.
Die dag denken we aan de bevrijding van
Nederland na de Tweede Wereldoorlog.
Die dag bidden we ook dat de wereld snel
bevrijd is van het coronavirus.
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Colofon
Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen,
Theamarie Geilleit - Goossens
Ontwerp, opmaak en beeldredactie Sofie den Ouden, VissenCom
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supercoloring.com, freepik.com, pixabay.com,
pinterest.com, puzzelpro.nl
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Puzzelpagina

Maria beschermt

Puntenkleurplaatje

Legwoordenpuzzel

Teken lijntjes, begin bij 1 ga dan naar 2
enzovoort. Als hij getekend is
kun je hem daarna inkleuren.

Zoek de 6 verschillen
Het is al voorjaar en je wilt graag naar buiten.
Zie jij de 6 verschillen in de tuin?
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Kleurplaat

Heilige Maria
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