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Vandaag
vieren wij
Pinksteren!
In het kerkelijk jaar zijn er
een paar grote feesten.
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Kerstmis is het geboortefeest
van Jezus. MetPasen vieren we dat
Jezus, nadat Hij aan het kruis was
gestorven, door God de Vader weer levend
werd gemaakt. Daardoor is er nu voor ons
allemaal ook een leven bij God nadat we dood
zijn gegaan. Jezus is toen nog 40 dagen hier op
aarde gebleven en heeft zich vele malen aan
zijn vrienden laten zien. Na die veertig dagen
was Hij met zijn vrienden buiten op het veld en
legde hen uit dat Hij naar de Vader ging om
daardoor mogelijk te maken dat de H. Geest
op aarde bij hen zou komen.
Op de 50e dag na Pasen (dat betekent het
woord Pinksteren) kwam de H. Geest in een
soort stormwind over de stad naar hen toe en
als een soort brandende toortsen kwam Hij bij
al zijn vrienden en Maria, die bij elkaar waren.
Daarna durfden zij naar buiten te gaan en
iedereen over Jezus te vertellen. De H. Geest
gaf hen moed en kracht en zij begrepen ineens
wat Jezus hen allemaal had verteld over God
en hoeveel Hij van ons houdt.
De H. Geest maken we in de bijbel dus mee
als een krachtige stormwind, als een vuur en
als een duif. Want zo kwam Hij boven Jezus,
toen Hij gedoopt werd in de Jordaan. Over
deze H. Geest heeft Jezus gezegd dat
deze ook de kerk zal helpen tot het
einde van de wereld. Vooraan in
de Sint-Pieterskerk in Rome (de
grote kerk, waar de paus ook
bij woont) is een groot raam dat
de H. Geest als duif laat zien, die
waakt over de kerk. (zie tekst links)

Het verhaal van ...

Het jongetje
met de appel
Op elk DigiDulfke zie je bovenaan rechts een
jongetje met een gouden krans om zijn hoofd
en een gouden appel. Dit staat ook op de website
van onze parochie en op de grote Nieuwsbrief,
die om de paar maanden in de bus komt. Wie is
dat jongetje?
Dat jongetje heet Odulphus. Hij heeft zo’n
gouden krans om zijn hoofd omdat hij heilig is.
Dat betekent dat de paus ooit gezegd heeft dat
zijn leven, wat hij dus heeft gedaan, een voorbeeld voor iedereen mag zijn en dat we zeker
weten dat hij in de hemel is. Odulphus was de
eerste die in Nederland is geboren en heilig werd
verklaard. De naam DigiDulfke komt ook van zijn
naam: digitaal (via internet verspreid) Dulfke!
Odulphus werd ongeveer in het jaar 775 geboren
in het kleine plaatsje Verrebest dat toen bij
Oirschot lag. Zijn vader heette Bodgesus en had
een boerderij. (De boerderij stond waar nu de
grote Sint-Odulphuskerk in Best staat.)
Op een dag liep hij naar school, wat een hele
verre weg was, met zware boeken en hij had
’s ochtends bijna niet gegeten. Hij had heel veel
honger en opeens voelde hij een tikje op zijn
schouder. Er was een hele vriendelijke verschijning (een engel), die hem een heerlijke appel gaf.
Hij nam er snel een hap uit en had weer kracht
genoeg voor de lange warme dag.
Hij wilde graag priester worden en in het klooster
gaan als benedictijn. Dit is een groep mannen,
die samen in een groot gebouw zitten, meerdere
keren per dag (en nacht) bij elkaar komen om te
bidden voor alle mensen, om God te danken voor
alle goeds wat Hij ons geeft en die zelf moeten
zorgen voor hun eten en drinken. Heel veel
benedictijnen verzorgen nu nog oude boeken,
de kleding die in de kerken wordt gebruikt of ze
maken bier of wijn. Verder zijn zij altijd heel gastvrij voor mensen die hen opzoeken.
De ouders van Odulphus vonden dat priester
worden prima, maar met dat klooster waren ze
niet zo blij. Na zijn priesteropleiding werd hij

priester en later
pastoor in Oirschot.
Hij zorgde voor
mensen in de hele
omgeving. Dat was
rond 800.
Odulphus dacht
eigenlijk dat God
nog iets anders
van hem wilde en
nam afscheid in
Oirschot.
Hij ging op weg
naar Utrecht en
ging toch het leven
kiezen dat hij graag
wilde. Hij werd benedictijn in het Martinusklooster
(of misschien het Mariaklooster dat aan de
Mariaplaats stond). Daar werd hij zo geliefd onder
zijn medekloosterlingen dat ze hem tot overste
kozen. Ook benoemde de bisschop hem tot zijn
plaatsvervanger.
De bisschop van Utrecht heette Fredericus en
had de zorg voor heel Noord-Nederland. In het
hoge noorden woonden toen het volk van de
Friezen, dat nog steeds bezig was met de oude
godsdienst van de goden van de donder en de
aarde. Fredericus zei toen tegen Odulphus dat
hij graag had dat Odulphus daar heen ging om
de mensen meer te vertellen over Jezus en God.
Odulphus had gehoorzaamheid beloofd en ging
daarnaartoe. In de plaats Stavoren heeft hij toen
een eigen klooster opgericht en van daaruit met
zijn medebroeders veel goed werk gedaan in de
hele omgeving.
Toen hij al oud was geworden ging hij weer terug
naar Utrecht en hij stierf daar op 12 juni 865.
Hij werd daar ook begraven. In latere tijd werd
het ook gebruikelijk dat mensen stukjes van
kleding of botjes van het lichaam van een heilige
meenamen en er een mooie houdertje omheen
maakten en daarmee aan die persoon dachten.
Van het lichaam van Odulphus is een vingerkootje
in een zilveren handje gezet en dat ligt in de
Sint-Odulphuskerk in Best achter glas. Elk jaar op
12 juni laat men dat handje aan iedereen zien.
(Behalve dit jaar, wegens corona.)
Vervolg op pagina 3. >
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< Vervolg van pagina 2.
De resten van zijn lichaam zijn door de
Vikingen (ook wel Noormannen genoemd)
gestolen (zijn lichaam was naderhand
overgebracht naar zijn klooster in Stavoren).
Zij verkochten het aan de bisschop van Londen
in Engeland. Deze bisschop Alfward wilde
graag dat er meer mensen naar zijn kloosters
zouden komen en schonk het aan de
benedictijnenklooster in Evesham.
Hoe dat nu precies allemaal zit is moeilijk
om nog uit te zoeken, maar wat we dus wel
weten is dat Odulphus in Best in geboren en
in Oirschot heeft gewerkt. Daarom heet onze
parochie Sint-Odulphus van Brabant. Er staat
een beeld van hem voor de grote kerk, de
basiliek, in Oirschot. En op alle afbeeldingen
staat Odulphus met een heerlijke appel,
die hij nodig had om naar school te gaan,
goed te leren en daarmee te gaan doen wat
God van hem wilde.

Laudato Si’ week
Vorige maand nodigden we
Challen
jullie uit om een tekening te
ge
maken met als thema:
‘De wereld zoals God die bedoeld heeft.’
Hiermee wilden we aandacht schenken aan
de Laudato Si’ week, die Paus Franciscus had
uitgeroepen vanwege het vijfjarig jubileum van
een belangrijke brief die hij schreef over onze
zorg voor moeder aarde ...
Van de vijfjarige Anna Mrowka uit Oirschot
ontvingen we dit prachtige, kleurrijke schilderijtje. We zien een groene wereld waarin ruimte
is voor mensen, dieren en planten. Ja, zó moet
God het bedoeld hebben bij zijn schepping ...
Anna heeft een mooi boek gekregen over
Franciscus van Assisi, de heilige die ons leerde
dat alle schepselen onze broeders en zusters zijn.

“Hallo, Zag ik vandaag pas bij H. Eik.
Ik zag ook dat het al voorbij was.
Maar toch wil ik ook even laten zien
hoe ik wil dat de wereld er uit ziet.
Ongeveer zo. Annie Smetsers”
Ook Annie krijgt het boek over Franciscus.

Wanneer er weer vieringen
speciaal voor jullie zijn en wanneer de
eerste communievieringen zullen zijn,
weten we nu nog niet.
Zodra dat bekend is,
horen jullie dat natuurlijk!
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Voorzichtig vooruit!
Het gaat de goede kant op! Er worden steeds
minder mensen (heel) ziek door het coronavirus.

Wist je dat Corona ook de
naam van een heilige is?
Tot eind vorig jaar had nog bijna niemand
ooit van Corona gehoord. In China kwam er
toen opeens een besmettelijk virus onder de
mensen. Als je dat virus onder een microscoop
gaat bekijken lijkt het er wel op dat het een
bol is met een krans eromheen (in het latijn
heet dit CORONA). Daarom werd het virus zo
genoemd. Toen wist nog niemand dat door dit
virus er van alles op de hele wereld in een keer
zou veranderen. Het zorgde voor een pandemie
en dat is een mooi woord voor een wereldomvattende besmettelijke ziekte.
Wat is er nu ook speciaal aan dit woord?
Er was in Egypte of Syrië in het jaar 177
een 16-jarig meisje dat ook Corona heette.
De romeinse keizer had een hekel aan alle
christen en wilde hen allemaal doodmaken.
Corona vond dat zo erg dat zij (zelf ook een
christin) probeerde mensen die gevangen
werden genomen, te troosten en te helpen.
Uiteindelijk heeft ze dat zelf niet overleefd
en is ook zij doodgemaakt. Haar feestdag is
op 14 mei. Zij is nu begraven in de Dom van
Aken omdat een Duitse keizer haar lichaam
daarnaartoe heeft gebracht. Vooral in MiddenEuropa kent men haar wel. In de 16e en 17e
eeuw ontstond daar de traditie
om haar hulp te vragen voor
alle mensen die te lijden
hadden (dat deed zij vroeger
dus ook), maar nu vooral
te lijden hadden onder
epidemieën.
Het is dus wel heel opvallend
dat dit meisje dezelfde naam
heeft die de huidige epidemie
ook gekregen heeft.

De ‘Lock-down’, wat betekent dat er veel op
slot zat en heel veel dingen niet door mochten
gaan, gaat beetje ‘open’. Jullie mogen weer
naar school. Eerste met halve groepen, met
nieuwe regeltjes, maar gelukkig ging dat goed
en mag je vanaf 8 juni weer met de hele klas.
Eindelijk zie je alle klasgenootjes, vriendjes en
vriendinnen weer in het echt! Ook de kinderen
die al op het voortgezet onderwijs zitten,
mogen weer naar school. Heel fijn, dat mensen
in tehuizen soms al weer bezoek mogen
krijgen! Gelukkig mogen er ook weer vieringen
gehouden worden in onze kerken. Vanaf 6 juni
eerst met maar 30 mensen en met speciale
regels, maar hopelijk na 1 juli weer met
100 mensen. Anderhalve meter afstand
houden, als je niet lekker bent thuisblijven en
vaak je handen wassen, blijven heel belangrijk.
Nee, het is allemaal niet zoals het eerst was.
Het is anders en dat is wennen, maar samen
kunnen we gelukkig stapjes vooruit maken!
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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, pinterest.com,
puzzelpro.nl, ruiterpuzzel.nl
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Puzzelpagina

zomer in aantocht

Zweedse puzzel

Vaderdagpuzzel
Kan jij de juiste woorden invullen en de
oplossing vinden?

Doolhof
Vind je weg door bij de ene vin te starten en bij de
andere te eindigen.
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Kleurplaat

buiten zijn
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