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Oirschot - Afgelopen weekend hebben
77 kinderen een kruis versierd met symbolen
van de Goede Week.
Dat hebben ze daarna
naar iemand toegebracht,
die ze heel bijzonder een
vrolijk, zalig Pasen wensen.
Dat kan opa of oma zijn,
of een buurtgenoot.
Een mooi gebaar van
verbondenheid aan
het begin van de
Goede Week!

Het verhaal van ...

Het wonder van
Amsterdam
Elk voorjaar opnieuw gaan duizenden mensen uit
heel Nederland ’s avonds naar Amsterdam voor de
‘Stille Omgang’. Wat is dat dan? Nou, ik zal het je
vertellen.
In het jaar 1345 woonde IJsbrand Dommer, een
visser, in de Kalverstraat; je weet wel die duurste
straat van Monopoly. IJsbrand wordt opeens heel
erg ziek en zijn vrouw laat de pastoor roepen om
hem de heilige communie en het sacrament van
de zieken te komen toedienen. De pastoor komt
en doet wat hij doen moet. Als de pastoor al weer
even weg is, begint IJsbrand opeens heel erg te
hoesten en zijn vrouw schrikt en denkt: “O, de
heilige hostie zit natuurlijk nog in zijn maag.”
Snel pakt zij een schone doek en dan komt bij
IJsbrand alles eruit wat er in zijn maag zit.
Zij bedenkt dan: “Dat kan ik maar beter meteen
in de open haard gooien.” En dat doet ze.
Maar even later ziet zij opeens de ongeschonden
heilige hostie omhoog komen boven het haardvuur en met een schone witte doek pakt zij hem
vast en roept de pastoor. Deze komt meteen en
neemt de doek met zijn bijzondere inhoud mee
terug naar de kerk om hem net zo te behandelen
als een heilige hostie, die op de grond is gevallen.
Deze wordt namelijk in water opgelost en dan in
het ‘heilige putje’ gedaan (daar zal ik later wel
eens iets over vertellen). Iedereen gaat slapen,
maar ’s ochtends komt de vrouw van IJsbrand
weer bij haar zieke man kijken en ziet opeens
dat de heilige hostie weer boven het haardvuur
zweeft. Weer doet ze hetzelfde en weer komt de
pastoor die hier niets van snapt. Hij neemt hem
weer mee. Maar als ’s middags weer hetzelfde
gebeurt snapt de pastoor het wel en geeft de
heilige hostie opnieuw aan IJsbrand. Nu blijft hij
wel in de maag van IJsbrand en deze geneest
zelfs weer helemaal.
Op de plaats van het huis van IJsbrand wordt
naderhand een kerk gebouwd met de naam
Heilige Stede: de heilige plaats. In het midden
van die kerk is de open haard. Er staat altijd een
monstrans (een heel rijk versierde houder voor
een heilige hostie), zodat iedereen hier meteen
aan herinnerd wordt.

Later krijgt de kerk de
naam Nieuwezijds Kapel
en als deze nog weer
later wordt afgebroken
blijft er nog steeds een
gedenksteen in de muur,
waar het huis van IJsbrand
heeft gestaan.

Kreupele en blinde mensen gaan
de jaren daarna naar de kapel en
sommige genezen helemaal.
Amsterdam was toen nog niet zo groot en er
kwamen veel mensen. Daarom werd er toen
een speciale weg (de heilige weg) gevolgd van
buiten de stad naar de kapel, waar mensen in
een processie zingend en biddend langs trokken.
Tot in 1578 het stadsbestuur, dat dit niets vond,
het verbood. Sindsdien gaan de mensen er nog
steeds elk jaar heen, maar bidden dan in stilte,
want dat kan niemand verbieden. Ze noemen het
daarom ook de Stille Omgang.
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Wat
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Dit is een hele nieuwe
serie met elke keer de
uitleg van iets wat bij de
kerk (het gebouw) hoort.
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Vrolijk Pasen
De paashaas zegt:
“O jongens toch, wat heb ik het druk!
Er moet nog veel gebeuren!
Ik moet alleen vandaag al
driehonderd eitjes kleuren.”

Daarop antwoordt de kip:
“Hoezo: druk, druk, druk.
Dat moet jij nodig zeggen,
want voor jij de eitjes kleuren kunt
moet ik ze eerst nog leggen ...”
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De klomp van Brabant

?

Zoals jullie weten werken er hier in Brabant
heel veel boeren en die lopen meestal op?
Klompen! Vooral in de omgeving van Best werden
die gemaakt (in carnavalstijd heet Best daarom
Klompengat). In een Suske en Wiske album*
van een aantal jaren geleden gingen zij met een
vliegende klomp langs alle mooie plaatsen van
Brabant. Dit album is nu opnieuw uitgegeven

Vraag het Dulfke

en dus kun je op je klompen aanvoelen, dat we
gezocht hebben naar bekende plaatjes. Er staan
er veel in, maar bijzonder is natuurlijk dat het
kerkgebouw van Spoordonk, dat tot voor kort bij
onze parochie nog als kerk gebruikt werd, er ook
in staat. Hier zie je het plaatje van de
H. Bernadettekerk van Spoordonk.
*De vliegende klomp, W.Vandersteen,
Standaarduitgeverij 2016

Aan- of afmel

den

Waarom
zijn er in
veel kerken
kruisjes op
de muur?

Dulfke:
Inderdaad
zie je in veel
katholieke
kerken kruisjes
op de muur. Vaak zit er ook een kandelaar,
een kaarsenhouder bij. Het zijn er 12. Ze heten
apostelkruisjes, omdat ze ons dan doen denken
aan de 12 leerlingen of vrienden van Jezus,
die na zijn verrijzenis zijn boodschap overal
hebben verspreid.

Heb je ook een vraag?
Dan kun je een mailtje met daarin je vraag
sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl
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Pasen

Woordzoeker
Zoek de woorden op de woordzoeker.
De woorden staan in alle richtingen,
voor de ij-klank worden 2 letters gebruikt.
Klaar? Welke letters blijven over? Schrijf
deze woorden op de stippellijn en maak de
zin compleet

beker
dood
dorst

engelen
geloven
genade
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Doolhof

Petrus en Johannes volgen
de weg van Jezus.
Kun jij de weg vinden?

Rebus
Welke paaszin staat hier?
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Kleurplaat

Kerkorgel
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