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Gouden Priester
Op zaterdag 29 mei was het precies vijftig jaar 

geleden dat pastoor Leendert Spijkers priester 

werd gewijd. Hij vierde dus zijn gouden 

jubileum!

Vanwege corona is het echte feest een jaar 

uitgesteld, maar we hebben het toch op 

een aangepaste manier gevierd. De pastoor 

was blij verrast door de mooie liedjes die 

gezongen werden door Esther, de muziek van 

Arti en het orgelspel 

van Gerard. Ook was 

het altaar versierd 

met wel meer dan 

350 kaarten die 
mensen hadden 
gestuurd om de 
pastoor te felici-
teren. Een mooi 
‘voorproefje’  
voor het feest 
volgend jaar!

Speciale vieringen  
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
Donderdag 10 juni 20.00 uur: Infoavond voor 
ouders van eerstecommunicanten van 2021.

Donderdag 10 juni 15.00 uur: Speurtocht/quiz  
voor vormelingen.

Zaterdag 26 juni 19.00 uur: Vormsel.

Donderdag 1 juli 15.00 uur: Eerstecommuni-
canten bezoeken de Mariakapel van Westelbeers.

Donderdag 8 juli 15.00 uur: Rondleiding voor 
eerstecommunicanten.

Sint-Odulphuskerk, Best 
Vrijdag 11 juli: Eerste Communie voor kinderen 
van 2020.

Zondag 19 september: Eerste Communie voor 
alle kinderen van 2021.

H. Antoniuskerk, Best 
Zaterdag 17 juli 19.00 uur: Vormselviering.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Zondag 20 juni 10.00 uur: Mariaviering bij de  
H. Eik voor eerstecommunicanten.

Maandag 21 juni 19.00 uur: Eerste gebedsdienst 
ter voorbereiding op het vormsel.

Dinsdag 29 juni 19.00 uur: Tweede gebedsdienst 
ter voorbereiding op het vormsel.

Woensdag 7 juli 19.00 uur: Derde gebedsdienst 
ter voorbereiding op het vormsel.

Zondag 18 juli 10.00 uur: Vormselviering waarin 
Mgr. Rob Mutsaerts het sacrament van het 
vormsel zal toedienen.

Gelukkig, we mogen weer!Zie hiernaast onze speciale vieringen.
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Verhalen in  
de Bijbel
Sommige delen uit de Bijbel zijn gewoon te lezen 
als een spannend boek. Sommige verhalen zijn 
ook gewoon leuk om te lezen; deze staan ook vaak 
in een kinderbijbel. Maar.. sommige verhalen zijn 
precies zoals het gebeurd is en sommige verhalen 
zijn niet echt zo gebeurd. 

Jezus vertelde bijvoorbeeld verhalen (deze 
worden gelijkenissen genoemd) om iets duidelijk 
te maken aan de mensen, zoals het verhaal van de 
verloren zoon en Lazarus en de rijke vrek. Andere 
verhalen krijgen we te horen rond een wonder 
(iets wat niet gewoon te verklaren is) van Jezus, 
zoals de wonderbare broodvermenigvuldiging en 
het weer levend maken van het dochtertje van 
Jaïrus en de bruiloft van Kana. 

In het oudste gedeelte van de Bijbel vinden we 
verhalen over de geschiedenis van het volk van 
de Joden, zoals de vlucht uit Egypte en de tocht 
door de woestijn, maar we vinden er ook verhalen 
in die niet precies zo zijn gebeurd, maar die iets 
duidelijk proberen te maken. 

Vorige maand 
vertelde ik al 
over de schep-
ping van de 
aarde. Zo is 
het volgende 
verhaal ook 
alleen bedoeld 
om iets duide-
lijk te maken.  

Op de zesde dag maakte God uit een rib van 
Adam zijn vrouw Eva. Hiermee wordt duidelijk 
gemaakt, dat een mens liever niet alleen wil zijn 
en dat er een vader en een moeder nodig zijn om 
kinderen geboren te laten worden. 

Het volgende verhaal is dat van Kaïn en Abel. 
Kaïn doodt zijn broer en krijgt daarna van God 
een teken op zijn hoofd, zodat ‘andere mensen’ 
hem niet zullen straffen. Maar er bestonden toch 
nog geen andere mensen, dan alleen Adam,  
Eva, Kaïn en Abel? Dus dit klopt niet met de 
werkelijkheid. Dan staat er dat Kaïn kinderen 
kreeg, maar de enige vrouw was zijn moeder,  
dus ook dit kan niet. 

Allerlei verhalen zijn dus bedoeld om duidelijk te 
maken dat God iets met de mensen wilde doen 
en dat het niet allemaal zo letterlijk genomen 
moest worden. Er zijn dan ook mensen die 
de Bijbel bestuderen om te onderzoeken hoe 
sommige verhalen uitgelegd moeten worden  
(dit heet met een 
geleerd woord: 
exegese;  
dat betekent: 
Bijbeluitleg). Soms 
hoor je in de preek 
in het weekend een 
stukje Bijbeluitleg. 

In dit stukje over de verhalen staan 
plaatjes van Bijbelverhalen. Probeer jij 
nu eens bij elk plaatje het juiste verhaal 

te vinden. De antwoorden vind je op 
bladzijde 4.

Het is trouwens best leuk om in de kinderbijbel te 
lezen. Als je dan vragen hebt stuur je die gewoon 
naar ‘Vraag het Dulfke’.

Het verhaal van ...
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Kleine Mariaviering
Op zondag 16 mei was de Kleine  

Mariaviering. 

We zouden die houden in de kapel  

van de Heilige Eik, maar omdat het  

koud en nat was, hebben we de viering 

toch maar in de kerk gehouden! Het was 

een mooie viering met prachtige liedjes van 

Kinderkoor Triangel. Kinderen konden allerlei 

Mariabeeldjes bekijken. Er zijn zóveel verschil-

lende! Allemaal stralen ze uit, dat Maria een 

goede Moeder is bij wie we altijd terecht 

kunnen. Alle kinderen maakten een kaarsje 

aan bij het oude Mariabeeldje dat meer dan 

600 jaar geleden door herders uit het riviertje 

‘De Beerze’ werd gevist.

Lieve Paus Franciscus
Kinderen uit de hele wereld hebben een brief 
geschreven aan Paus Franciscus en beginnen 
die brief met: Lieve …

Zo vroeg Joaquín van 9 uit Peru “Waarom zijn 
er niet meer zoveel wonderen als vroeger?”

Paus Franciscus antwoordde: 
“Beste Joaquín, Wie heeft jou dat 
verteld? Het is niet waar! Ook nu 
zijn er nog wonderen. Elke dag 
zijn er wonderen, en veel ook. Er is 
bijvoorbeeld het wonder van mensen 
die lijden en toch hun geloof niet 

verliezen. Zoveel mensen lijden en blijven toch 
trouw aan Jezus. Dit is een wonder, een groot 
wonder. Ik denk ook aan onze martelaren in 
het Midden-Oosten die gedood worden  
omdat zij Jezus niet willen verloochenen.  
Dit is ook een groot wonder. En ja, dan zijn  
er ook nog de genezingen.
Maar bovenal zijn er dagelijkse wonderen  
- zoals het wonder van het leven en het 
wonder van goede daden die de harten van 
mensen veranderen. Je weet dat je ze kunt 
herkennen. Ik heb veel wonderen gezien.  
Nee, ze zijn niet altijd spectaculair. Ik heb nooit 
doden tot leven zien komen. Maar ik heb in 
mijn leven veel dagelijkse wonderen gezien. 
Heel veel.”

?Vraag het Dulfke
Mijn oma zei laatst dat ze vroeger in 
de kerk een monstrans had gezien. 
Wat is dat?
Dulfke:  
Een monstrans 
is een mooi 
gouden of 
zilveren voor-
werp, meestal 
met een soort 
stralenkrans 
rond een glazen 
schijf. Achter 
die schijf wordt 
dan een grote 
heilige hostie geplaatst, zodat iedereen die 
goed kan zien. Monstrans betekent dan ook dat 
ze de hostie ‘laten zien’.

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

De processie
Een processie is een mooi woord voor een soort 

rondgang. Normaal worden alle vieringen in een 

kerk gedaan, maar soms gebeurt het ook dat er 

soort grote optocht buiten de kerk is. 

Deze begint in de kerk en gaat dan naar een 

kapel of een grote plek in het veld of het dorp 

waar een viering plaatsvindt. Heel bekend in veel 

landen is de processie op Sacramentsdag. Dit 

is een feestdag van de H. Mis. Dan draagt de 

priester die meeloopt een monstrans (zie ‘Vraag 

het Dulfke’) om zo alle mensen die onderweg 

langs de kant staan de heilige hostie te laten zien. 

Door de mensen die het bestuur van de parochie 

vormden, werd dan een groot baldakijn boven de 

monstrans gedragen.

Vaak is een processie ook in een bedevaartsplaats 

en dan wordt bijvoorbeeld een mooi beeld van 

Maria meegedragen.

In de processie is altijd een soort harmonie, een 

of meerdere koren, de gildes (als die er in die 

plaats zijn), soms de kinderen die dat jaar de 

eerste heilige communie doen, misdienaars en/

of acolieten (volwassen misdienaars) en de gees-

telijken (priesters en diakens) die aanwezig zijn. 

Iedereen in de mooiste kleren en de geeste-

lijken en misdienaars in de kerkelijke gewaden. 

En er worden ook vaandels meegedragen. Vaak 

zijn die al heel lang in de kerk aanwezig, omdat 

er vroeger verenigingen of zo waren, die zo’n 

vaandel hadden en die vereniging was dan naar 

een heilige genoemd. Mensen versieren dan ook 

vaak de huizen of de straat waar de processie 

langskomt.

In onze parochie is er altijd een processie rond het 

feest van Sint-Odulphus (waar ik naar genoemd 

ben) op 12 juni.  

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie 

van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen 

naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Tips, 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.

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, freepik.com, pixabay.com,  
michaelenclemens.nl, pinterest.com 

Antwoorden
De juiste verhalen 
bij de plaatjes van 
pagina 2 zijn:

Ark van Noach
Broodvermenigvuldiging
Door de Rode zee
Schepping van Eva



Doolhof
Wat schiep God op welke dag?

Puzzel
Schrijf de dikgedrukte woorden op de goede 
plek. Tip: Vul eerst de langste woorden in.

Rebus

ScheppingPuzzelpagina

Zoek dezelfde
Ken jij het verhaal van de bruiloft van Kana? 
Waar Jezus water in wijn veranderde? Het zal 
Jezus vast niet uitgemaakt hebben hoe de 
kruiken voor de wijn eruit zagen. Maar kun jij zien 
welke kruiken en glazen precies hetzelfde zijn?
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Kleurplaat Monstrans
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