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Op 24 december, kerstavond, zijn onze
kerken open.
Dan kun je naar de kerk komen.
Hoeveel mensen er dan tegelijk naar
binnen mogen weten we natuurlijk nog
niet, maar er wordt gezorgd dat er niet meer
tegelijk naar binnen mogen dan toegestaan.
In de kerk klinken kerstliedjes. Bij de mooie
kerststal kun je natuurlijk even kijken en
krijg je iets leuks (papa en mama ook).
Als je niet op 24 december wil komen,
hebben de kerken ook mogelijkheden op
25, 26 en 27 december om te komen, dat
wordt per kerk bekend gemaakt. (Zie pagina 3)
Er is op 24 december ook ’s avonds op de
televisie een uitzending vanuit de grote kerk in
Oirschot met een echte Maria en Jozef en
een Kerstkindje.
Deze uitzending is te zien om 19.00 uur
én om 21.00 uur via de lokale televisiezenders van Best en van Oirschot én via
Kerk-TV op de website van de parochie.
Op 25, 26 en 27 december zijn er wel de
gewone kerkvieringen in de kerk.
We hopen dat jullie allemaal naar de kerk
komen, om toch echt die leuke kerstsfeer te
proeven en naar het Kindje te komen kijken.

Het verhaal van ...

Johannes,

de vriend van Jezus
Op 27 december vieren we het feest van
Johannes. De vader van Johannes en Jacobus
had een visserijbedrijf bij het meer van Galilea.
Johannes had waarschijnlijk een goede opleiding
gevolgd, want hij sprak ook Grieks.
Op een dag was hij met zijn broer hun vader aan
het helpen toen er Iemand aankwam met een
aantal mensen bij zich. Deze man zag dat zij en
ook Simon en zijn broer Andreas niets hadden
gevangen. “Werp je net eens aan de andere
kant uit!” zei deze man. Simon (die later Petrus
zou heten) zei: ”We hebben de hele nacht niets
gevangen, maar omdat U het zegt, zullen we het
doen.” (’s Nachts komen de vissen naar boven
zwemmen, omdat er dan meer lucht in het water
zit dan bij de hitte overdag.) Prompt vingen
ze zoveel vissen dat ze alle vier hard moesten
werken. Jezus, want die was het, die het had
gezegd, nodigde hen uit met Hem mee te gaan.
En dat deden ze. Ze werden de apostelen, die
alles met Jezus meemaakten in zijn leven. Omdat
Johannes geleerd had, snapte hij snel veel van
alles wat Jezus zei. Toen Jezus aan het kruis
gehangen was, vroeg Hij aan Johannes om verder
voor Maria te zorgen, omdat Jezus dat niet meer
kon. En Hij vroeg Maria moeder te worden van
alle mensen, die Hem zouden willen navolgen.
Daarom kwam Maria bij Johannes wonen.
Misschien is Johannes de apostel ook dezelfde
Johannes die het leven van Jezus heeft opgeschreven, dus Johannes de Evangelist. Deze wist
namelijk heel veel van Jezus af en zag en hoorde
dingen, die anderen niet opgemerkt hadden. Hij
sprak ook elke keer over de ‘leerling, die Jezus
liefhad’ en noemde de naam Johannes niet.
Na Jezus’ verrijzenis is Johannes vooral naar
Klein-Azië getrokken om de mensen over Jezus te
vertellen. Ook was hij korte tijd in Rome. In Rome
werd hij opgepakt, omdat hij zei dat de keizer
geen God was.

Hij werd veroordeeld tot een bad met
kokende olie, maar stapte daar weer
helemaal gezond uit.

In Efese (waar nog resten staan van een grote
Johanneskerk) heeft een heidense priester een
weddenschap met hem afgesloten. Alleen als
Johannes een beker met gif zou drinken, zou die
priester geloven dat Johannes over de echte God
sprak. Johannes stemde er mee in. De priester
liet eerst twee ter dood veroordeelden het gif
drinken om te laten zien dat het echt werkte.
Toen zij dood waren dronk Johannes de rest,
maar mankeerde niets. De priester zei toen, dat
hij dan ook die twee weer levend moest maken.
Johannes zei toen, dat de priester de mantel van
Johannes over hen heen moest leggen en God
vragen hen levend te maken. Dit gebeurde en
toen lieten veel mensen zich dopen. Johannes
is de enige leerling van de twaalf die op oudere
leeftijd is gestorven. Hij wordt meestal afgebeeld
met de gifbeker en de adelaar (zie DigiDulfke van
oktober 2020, pagina 2).
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Hoe Sint en Piet bij elkaar kwamen
(Dit verhaal heeft de schrijver Anton van Duijnkerken
‘De geschiedenis van Sinterklaas, 1948’ ook verteld).

In de stad Myra in Klein-Azië (dat ligt in het huidige
Turkije) was was rond het jaar 350, Nicolaas
bisschop. Hij wist dat de mensen al honderden
jaren andere mensen in bezit hadden, die ze
allerlei vervelende klusjes lieten opknappen en
daarvoor alleen een bed en wat eten gaven.
Het ergerde hem vreselijk. Het meest ergerde
het hem, dat hij hoorde dat er dorps- en stamhoofden waren in Afrika (vooral Ghana en Nubië),
die hun eigen sterke mannen verkochten aan
de Arabische handelaren; daardoor hoefden
zij niet bang te zijn, dat zij hun baantje overnamen en ze werden er zelf rijk door. Hij had
van wat rijkere mensen geld gekregen en ging
op zoek naar een markt waar deze mensen te
koop werden aangeboden. Zo kwam hij in een
Turkse stad waar een Arabier een man te koop
aan bood. Nicolaas kocht deze man en zei
tegen hem dat hij vrij was en mocht doen wat
hij wilde. De man heette Piter. Piter dacht even
goed na en zei toen tegen Nicolaas: “Ik weet
verderop nog een markt waar andere mannen
uit ons dorp te koop staan aangeboden.”
Samen gingen zij toen op weg naar dat dorp
en vonden daar inderdaad weer een markt.
Ook deze mannen werden vrijgekocht en de
meesten gingen met de bisschop mee, omdat
zij weer andere plaatsen langs de kust kenden.
Zo kwam er een heel gezelschap rond bisschop
Nicolaas, dat elke keer als er weer voldoende
geld was samen op weg ging om de mensen
die te koop stonden vrij te kopen.
Deze Nicolaas heeft naderhand ook wonderbaarlijke dingen gedaan, zodat iedereen hem
al snel kende als SINT Nicolaas en zo kennen
wij hem nu nog steeds. Er zijn nog steeds veel
mannen in zijn gezelschap en samen doen ze
veel goed voor iedereen die dat verdient.

Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot:
•		24 december is de kerk open van
16.00 - 22.00 uur, zodat iedereen even naar de
kerk kan komen om de kerststal te bekijken.
•		25 december is de kerk open van
09.00 - 10.00 uur speciaal voor gezinnen met
kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd.
• 25, 26 en 27 december is de kerk elke middag
ook open van 11.30 - 16.00 uur.
H. Antoniuskerk, Best:
•		24 december is de kerk open van
17.00 - 19.00 uur en is iedereen welkom
om naar het Kerstkindje te komen kijken.
•		25 december is de kerk open van
12.00 - 16.00 uur.
•		26 december kun je van
12.00 - 14.00 uur de kerststal bezoeken.
•		Op 25, 26 en 27 december is de viering
om 11.00 uur.
Er is ook een gedeelte van de kerststallen
collectie van de koster te zien en een
kerstkaartenverzameling.
Sint-Odulphuskerk, Best:
•		21, 22 en 23 december is de kerk open
van 18.00 - 20.00 uur.
•		24 december kun je de kerststal
bezoeken van 16.00 - 22.00 uur.
•		25 december is de kerk open van
09.30 - 10.30 uur.
•		25, 26 en 27 december kun je na de viering
het Kerstkindje begroeten - 16.00 uur
Er zijn ook kleine kerststallen te bekijken,
die eerder in de Vleut te zien waren.
Buiten staat een boom voor goede wensen.
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers:
•		24 december 16.00 - 22.00 uur is de
kerk open en is iedereen welkom om
naar het Kerstkindje in de stal te komen kijken.
• 25, 26 en 27 december is de kerk elke middag
ook open van 14.00 - 16.00 uur.
•		Op 25, 26 en 27 december is om 10.00 uur
de gewone viering in de kerk.
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Wat
hoort er
bij de
kerk?

Dit is een hele nieuwe
serie met elke keer de
uitleg van iets wat bij de
kerk (het gebouw) hoort.
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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, leukvoorkids.nl,
digipuzzle.net, puzzelpro.nl, keeskrick.com,
evenementenoirschot.nl
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Puzzelpagina

winter

Woordzoeker
Kun jij de verborgen boodschap vinden?

Zoek de 10 verschillen
BANKETLETTER
BANKETSTAAF
BOEK
CADEAUTJES
CHOCOLADELETTER
FEEST
LIEDJES
MANTEL
MARSEPEIN
MIJTER
PAARD
PEPERNOTEN

PIETEN
RING
ROE
SCHOEN
SCHOORSTEEN
SINTERKLAAS
SNOEP
SPELLETJES
STAF
STOOMBOOT
TAAITAAI
VROLIJK

Rekenpuzzel

De herders krijgen een boodschap van de
engelen, maar de plaatjes zijn niet helemaal
hetzelfde.
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Welk getal hoort er op het vraagteken?
8, 9, 10 of 13?

DigiDulfke • pagina 5 van 6 • december 2020

Kleurplaat

adventskalender
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