
Speciale Vieringen
H. Eik, Oirschot
Op zondag 16 mei om 9.00 uur is er een 
‘Kleine Mariaviering’ bij de kapel van de 
heilige Eik, speciaal voor gezinnen met 
jonge kinderen. Het kinderkoor Triangel zingt 
liedjes en we staan stil bij wat Maria voor ons 
allemaal betekent. Helaas zijn we nog steeds 
gebonden aan het maximaal aantal van dertig 
mensen. Daarom is deelname aan de viering 
alléén mogelijk na aanmelding. Dat kan per 
e-mail: gezinsvieringoirschot@gmail.com  
met vermelding van het aantal personen. 

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
Op donderdagavond 8 april zaten de  
vormelingen van dit jaar met een van hun 
ouders in de kerk en ze hebben zich daarna 
aangemeld om het vormsel te ontvangen op 
26 juni van dit jaar. Hen werd verteld wat het 
allemaal inhoudt en wat we proberen van het 
gewone programma wel te doen in deze  
moeilijke tijd. In ieder geval zal er wel een 
leuke quiz/zoektocht zijn in de kerk en een 
speciale viering als voorbereiding.

Best
Op 20 april was de informatieavond voor  
de communicanten van 2021.  
De communievering(en) staan gepland op  
19 september in de Sint-Odulphuskerk.  
De communieviering (communicanten 2020)  
is verzet naar 11 juli, ook in de 
Sint-Odulphuskerk.
De vormselviering is op 17 juli, 19.00 uur  
in de H. Antoniuskerk. We beginnen in  
juni weer met de  
voorbereiding.

D i g i D u l f k eD i g i D u l f k e
R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant
Best, Oirschot, Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers
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‘In het paradijs’
Zo voelt het, als we op een plek zijn waar 

het héél mooi en fijn is. Toen God de wereld 

schiep, had Hij zo’n plek voor ogen. Daarom 

schiep Hij planten, bloemen, vogels, vissen, 

dieren en mensen. Hij schiep ze ‘soort na 

soort’. Dat staat er wel veertien keer! Het is 

dus wel duidelijk dat God houdt van alles wat 

Hij geschapen heeft. Daarom is het belangrijk 

dat wij er goed voor zorgen.

Wist je dat je daar zelf een handje bij kunt 

helpen? Door bijvoorbeeld te zorgen voor 

bloemen in je tuin, waar vlinders en bijen 

op af komen. Al die insecten zijn belangrijk 

voor de bestuiving. Zonder insecten zouden 

veel planten en bomen ook geen vruchten 

voortbrengen. Ja, ook je dagelijkse appel 

of mandarijn heb je mede te danken aan de 

insecten!

Om de wereld een beetje paradijselijker 

te maken, worden er binnenkort bloemen 

gezaaid op het kerkhof. We hopen dat er veel 

vlinders en bijen op af gaan komen. En dat 

ze met hun geuren en kleuren troost geven 

aan de mensen die het graf van een dierbare 

komen bezoeken. Ook op die manier hopen 

we de wereld een beetje meer te laten lijken 

op het paradijs, dat God voor ogen stond. 
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... de schepping
(is dat nu echt of niet?) 
Jullie hebben allemaal wel eens iets gehoord over 
het scheppingsverhaal en waarschijnlijk ook dat 
veel mensen zeggen dat het nooit zo gebeurd 
kan zijn. Het verhaal is vooral bedoeld om een en 
ander duidelijk te maken. 

Een geleerde meneer (Charles Darwin) heeft 
ongeveer 150 jaar geleden uitgezocht hoe het 
waarschijnlijk echt is gebeurd. Maar er is wel iets 
heel bijzonders aan de hand als je zijn ‘theorie’ 
naast het scheppingsverhaal uit de Bijbel legt.  
Hij begint te zeggen dat er eerst helemaal niets 
is, totdat er uit het ‘niets’ (???) opeens een gewel-
dige ontploffing plaatsvindt van gassen die van 
elkaar wegspringen en onderweg afkoelen en 
samenklonteren tot hete sterren. 
In de Bijbel staat, dat God de schepping begon; 
voor die tijd was er niets. 

Die sterren lieten ook weer hete gassen van  
zich afsplitsen, die als planeten eromheen 
draaiden en zo ontstond ook de aarde (vanuit  
de zon). Toen de aarde voldoende was afgekoeld, 
kwam er in de diepe stukken water te staan en 
door het hete binnenste van de aarde kwamen  
er telkens uitbarstingen die de bergen vormden. 
Je kreeg dus droge aarde en de zeeën.
In de Bijbel: God wilde dat het water samen zou 
vloeien, zodat er land en zee zou ontstaan. 

Op het land begonnen planten en bomen te 
groeien. Waar kwamen die levende planten 
vandaan?
In de Bijbel: God wilde dat er planten en bomen 
op de aarde zouden komen, die zich door zaden 
en vruchten konden voortplanten.
Ook stond er dat God licht maakte en dat Hij de 
zon overdag liet schijnen en de maan ’s nachts.
(In de tijd dat dit verhaal ontstond, kende men 
alleen licht van de zon, de maan, de bliksem en 
vuur; nog geen lichtknopje of zaklantaarn, dus 
het is heel apart, dat het licht met name wordt 
genoemd.) 

In de zee ontstond het eerste leven, vandaaruit 
kwamen er later dieren die het land op kropen en 
of de lucht in vlogen. (Hoe ontstonden er opeens 
levende wezens???) 
In de Bijbel: God liet in de zee levende wezens 
ontstaan en vliegende vogels in de lucht en 
tamme en wilde dieren op het land.

Onder de dieren waren ook mensapen. Een van 
die apensoorten begon zich te ontwikkelen tot 
mens. (Dit is natuurlijk heel apart: jij bent toch 
geen aap? Jij kunt met hele nieuwe gedachten 
komen, jij kunt van iemand houden, jij kunt 
leren op school, hele nieuwe dingen maken. 
Dat kunnen apen niet en waar is de apensoort 
gebleven, die mens werd???) 
In de Bijbel: God zei: “Nu gaan we de mens 
maken. Man en vrouw en zij moeten goed 
omgaan met alles van de hele aarde.” God gaf de 
mens, die Hij van klei had gemaakt zijn adem en 
maakte hem daardoor levend. (Volgens de Bijbel 
kwam dus alle leven, zowel van planten, dieren en 
mensen van God.)

Je ziet dat de evolutietheorie van 150 jaar 
geleden vraagtekens geeft, waar de Bijbel  
bijna hetzelfde verhaal vertelt, alleen bij die 
vraagtekens zegt dat God het deed (daarom  
is ‘God’ daar ook dikgedrukt).
Het Bijbelverhaal werd verteld voor mensen 
ongeveer 3500 jaar geleden, dus wisten ze nog 
niet dat de aarde uit de zon kon komen en wat 
onze blauwe hemel precies was. Ook de 7 dagen 
waarin het gebeurde, moeten we misschien zien 
als 7 miljard jaren. Maar je ziet wel dat het  
scheppingsverhaal niet zomaar een sprookje is!!!
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Het paradijs
Van God mochten de mensen in de ideale tuin 
wonen. Alle dieren leefden in vrede met de 
mensen en niemand kwam tekort.

Midden in de tuin stonden twee bomen.  
De ene gaf vruchten waarvan iedereen leefde, 
maar de andere noemde God de boom van  
de kennis van goed en kwaad. Daar moest 
iedereen van afblijven. Zolang ze dat  
deden bleven ze daar gelukkig leven, maar  
toen ze toch van de vrucht van die boom aten 
beseften ze dat ze verkeerd hadden gedaan, want 
het mocht niet. Toen hadden ze dus de kennis van 
iets wat niet goed was. Daarom moesten ze daar 
weg. Hadden ze dat maar niet gedaan!!

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.

De paaskaars
In de kerk staat een grote kandelaar met een hele 

grote kaars erop. Deze kaars staat daar een heel 

jaar. In de paasnacht, tijdens de paaswake, komt 

er telkens een nieuw kaars waar dan ook het 

nieuwe jaartal op staat. 

In de donkere kerk wordt achterin een vuur 

gemaakt. Op de nieuwe paaskaars staan, naast 

het jaartal, een mooie afbeelding en de letters 

Alpha en Omega (dit zijn de eerste en laatste 

letter van het Griekse alfabet). De kaars wordt het 

symbool van Jezus, die licht bracht in de duistere 

wereld, omdat Hij mogelijk maakte, dat we na  

de dood verder leven bij God. Daarom zegt men 

dat Hij begin en einde is. Dan worden er nog  

5 wierookkorrels in het kruisteken op de  

afbeelding gestoken als herinnering aan de  

5 grote wonden van Jezus op het kruis. De kaars 

wordt dan aangestoken aan het vuur, dat eerst 

gezegend is. Door de donkere kerk wordt de 

kaars naar voren gedragen en onderweg wordt  

er 3 keer gestopt. Dan worden er kaarsjes  

aangestoken aan de paaskaars en de mensen in 

de kerk geven die lichtjes aan elkaar door, met 

het aansteken van het kaarsje van degene die 

naast hem zit. Dit betekent dat je die boodschap 

en die blijheid aan elkaar doorgeeft. Er wordt bij 

de 3 pauzes gezongen: “Licht van Christus”.  

De kerk wordt steeds meer verlicht door 

alle kaarslichtjes. Als de kaars voorin aange-

komen is, wordt hij op de kandelaar gezet 

en bewierookt. Daarna gaan de lichten in de 

kerk pas weer aan. Alle weken tussen Pasen 

en Pinksteren blijft de kaars vooraan staan. 

Hij brandt in die tijd bij elke viering in de 

kerk. Daarna komt hij bij de doopvont  

te staan. Na Pinksteren brandt hij bij een 

doop, want dan wordt de doopkaars van 

de dopeling eraan aangestoken; hij staat 

vooraan als er een bruidspaar is, want dan 

wordt de bruidskaars eraan aangestoken 

en hij staat vooraan als er een uitvaart is. 

Meestal worden dan de kaarsen rond de 

kist van de overledene daaraan aange-

stoken. De kaars is dus het symbool van 

Jezus, die de blijde boodschap bracht,  

dat God van ons houdt (iedereen die 

gedoopt wordt, wordt daardoor ook 

speciaal kindje van God, mensen die 

trouwen krijgen Gods zegen en  

mensen die sterven mogen naar God).

Het is de belangrijkste kaars in  

de kerk en heeft dus ook een heel  

andere betekenis dan de kaarsen die  

we brengen als een offertje om wat te  

vragen of om te bedanken.



DigiDulfke • pagina 4 van 6 • mei 2021

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

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl,  
Paul Versteegh, Leendert Spijkers, freepik.com, 
pixabay.com, h-norbertus.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.

Meimaand 
Mariamaand
Maria…ze was een lieve moeder voor 
Jezus. Maar eigenlijk is zij een beetje 

moeder van ons allemáál geworden. 

Niet voor niets branden er in heel veel kapel-
letjes kaarsjes bij een Mariabeeld. Zeker in de 
meimaand. Het is één van de mooiste maanden 
van het jaar. Alles wordt weer groen. De vogels 
zingen. De zon wint aan kracht en de mensen 
gaan er graag op uit! Bijvoorbeeld naar een 
mooie Mariakapel in de buurt. Om er even 
te genieten van de rust en de stilte. En om in 
gebed aan Maria voor te leggen, waar je aan 
denkt. Misschien hoop je dat iemand die ziek 
is, weer snel beter wordt. Of dat er meer vrede 
komt in de wereld. Misschien wil je gewoon 
‘dankjewel’ zeggen omdat je gezond bent en 
gelukkig. Alle kaarsjes bij Maria vertellen zo 
hun eigen verhaal. Wat is jouw verhaal?

?Vraag het Dulfke
In een Mariakapel zag ik een grote 
kaars met de tekst: ‘Noveenkaars’. 
Wat is dat?
Dulfke: Je hebt gewone 
kaarsen, die van een soort  
was gemaakt zijn. Die branden 
meestal een paar uur. Als je een 
grote of belangrijke vraag hebt 
voor Maria, of voor de heilige 
waar de kapel naar genoemd 
is, dan kun je ook een noveen-
kaars nemen. Die is gevuld met 
een soort olie en blijft 9 dagen 
branden. (Noveen komt uit het 
latijn.) Je hoeft dan niet elke 
keer naar de kapel en weet 
dat ook ’s nachts de kaars blijft 
branden.

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

Maria in Spoordonk
De Bernadettekerk van Spoordonk wordt  

van binnen helemaal veranderd. Het wordt 

namelijk een dorpshuis. Maar een stukje van  

de kerk is een Mariakapel geworden!

Op de muur staan de woorden ‘Ave Maria’.  

Dat betekent, ‘Wees gegroet, Maria’. Het 

Mariabeeld dat eerst in de grote kerk stond, 

staat nu in de kapel. Je kunt er een kaarsje 

opsteken en even bij Maria gaan zitten, 

zoals Bernadette dat eens deed. Mensen uit 

Spoordonk zorgen ervoor dat de deur van de 

kapel elke dag geopend wordt en dat de kapel 

netjes onderhouden wordt. Een mooie plek ter 

ere van Maria. Ga er gerust eens naar binnen!



Doolhof
Zoek de weg door het doolhof van de rivier 
de Jordaan en help David om bij de overkant 
te komen. Als je het verhaal over David die de 
Jordaan oversteekt wilt lezen kan je kijken in  
2 Samuël 19:15-18.

VoorjaarPuzzelpagina

Sudoko
Deze puzzel bestaat uit 4 blokken 
van 2 keer 2 vakjes. In elk vakje 
hoort een cijfer van 1 tot en met  
4 te staan. Vul het diagram zo in, 
dat in elke rij, elke kolom en elk 
blok van 2 keer 2 vakjes de cijfers  
1 tot en met 4 één keer voorkomen.

Woordzoeker
Streep de woorden weg. De overgebleven 
letters vormen achter elkaar de oplossing.

Apostelen
Avondmaal
Barabbas
Brood
Christen
Geest
God

Graf
Haan
Hemel
Jezus
Johannes
Jood
Judas

Kroon
Kruis
Kus
Liefde
Maria
Olijfberg

Pasen
Petrus
Pilatus
Tak
Vader
Wijn
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Kleurplaat Kaarsen
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