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Geniet van de 
vakantie en 

tot september!

Vakantie
Dit is de laatste uitgave van DigiDulfke voor  

de grote vakantie. Wij, de redactie, en we 

denken ook jullie, hebben nu al zin in de 

vakantieperiode, zeker na dit rare, moeilijke 

jaar. Nu is het bijna tijd om te ontspannen. 

Gelukkig is er weer meer vrijheid en zo 

kunnen we ook samen leuke dingen onder-

nemen en hopelijk genieten van het mooie 

zomerweer. Misschien ga je wel op vakantie, 

ergens in Nederland of toch wat verder weg. 

Wij wensen je hoe dan ook een hele fijne 

vakantie!

En voor nu: geniet van de laatste school-

weken. Er staan vast enkele leuke activiteiten 

op het programma, zo aan het einde van dit 

schooljaar! Ook in onze kerken staan nog 

diverse feestelijke vieringen op de 

planning. 
We wensen jullie veel lees-

plezier met de verhalen en 

puzzels in dit DigiDulfke 

en vergeet ook de 
kleurplaat niet.

Speciale vieringen  
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
Donderdag 8 juli 15.00 uur: Rondleiding in de 
kerk voor eerstecommunicanten.

Dinsdag 14 september 18.30 uur: Tweede 
infoavond voor alle feestelingen en hun ouders.

Zaterdag 3 oktober 14.00 uur: Eerste Communie  
voor alle kinderen van 2020.

Zondag 4 oktober 10.30 uur: Eerste Communie  
voor alle kinderen van 2021.

H. Antoniuskerk, Best 
Dinsdag 6 juli 19.00 uur: voorbereidende viering 
voor alle vormelingen

Donderdag 8 juli 19.00 uur: generale repetitie.

Zaterdag 17 juli 19.00 uur: Vormselviering,  
m.m.v. Meeske van Halteren, Odette Kolen en 
Jan de Ruijter.

Sint-Odulphuskerk, Best 
Zondag 11 juli 11.00 uur: Eerste Communie  
voor kinderen van 2020.

Zondag 19 september 9.30 uur en 11.30 uur: 
Eerste Communie voor kinderen van 2021.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Woensdag 7 juli 19.00 uur: Derde gebedsdienst 
ter voorbereiding op het vormsel.
Thema: ‘… en in zijn geest te leven.’ Kinderen 
worden uitgenodigd een kaarsje aan te steken.

Zondag 18 juli 10.00 uur: Vormselviering  
waarin Mgr. Rob Mutsaerts  
het sacrament van  
het vormsel zal  
toedienen. 
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15 Augustus: 
Maria Ten Hemelopneming
Omdat in de maand augustus bijna iedereen 
op vakantie is, is Digidulfke dat ook en dat zou 
betekenen dat jullie nooit iets zouden horen van 
bijzondere feestdagen in augustus. De meest 
bijzondere is 15 augustus. 

Het is een feestdag waarop vroeger iedereen vrij 
was. In een heleboel landen is dat nog steeds zo. 
Wat vieren we dan eigenlijk?

We kennen allemaal Maria en in het Digidulfke 
hebben we al veel over haar verteld. Maar 
meestal ging dat over wat zij deed en meemaakte 
voor de dood van Jezus. Wat gebeurde er 
daarna? Toen Jezus aan het kruis hing vroeg 
Hij zijn leerling en vriend Johannes voor Maria 
te zorgen, omdat Jezus dat zelf niet meer zou 
kunnen doen. Johannes beloofde dat en Maria 
mocht daarna met hem mee.

In de Bijbel staat niets over de grote vreugde 
die Maria natuurlijk had, toen Jezus weer levend 
geworden was met Pasen. Er staat niets in over 
wat zij daarna samen hebben meegemaakt en 
besproken en dat is niet zo gek, want er staat ook 
niets in over hun leven samen in de tijd tussen 
Jezus’ 12e jaar en zijn 30e, toen Hij gedoopt 
werd. Privé is privé! Wel horen wij later dat Maria 
bijna altijd aanwezig was bij de bijeenkomsten van 
de vrienden van Jezus, ook toen de Heilige Geest 
met Pinksteren kwam. Daarna gingen de apos-
telen het verhaal en de boodschap van Jezus over 
de hele wereld vertellen.

Volgens de verhalen van toen, die niet in de 
Bijbel staan, zou Maria niet meer zo lang geleefd 
hebben. Zij zou ongeveer 59 jaar oud zijn  
geweest toen zij is ingeslapen. De apostelen 
waren allemaal aanwezig. Er zijn verhalen dat  
zij allemaal door een wonder naar Maria toe- 
gebracht werden, terwijl zij overal over Jezus aan 
het vertellen waren. Er zijn een heleboel verhalen 
die niet echt zijn gebeurd, maar die de mensen 
elkaar vertelden om het mooi te maken. Een van 
die verhalen is dat Thomas nog door een wolk 
vanuit India naar Bethlehem gebracht werd,  
waar hij afscheid van haar moest nemen, maar dat 
hij te laat was. In de lucht kwam hij Maria tegen,  
die hem haar ceintuur gaf. Thomas liet dat aan de 

anderen zien toen hij aankwam. Maria lag toen 
al in het graf. Ze lachten hem uit en maakten het 
graf open om te laten zien dat Maria de ceintuur 
zelf nog om had, maar ze vonden een leeg graf. 
Het is een leuk verhaal, maar wat belangrijk is: het 
klopte dat het graf leeg was. Jezus wilde dat niets 
van zijn lieve moeder op aarde achter zou blijven.
Toen men onder de Sint-Pieter in Rome het graf 
van Petrus vond, lag daarbij ook een koker met 
daarop de tekst dat er iets van Maria in zou zitten. 
In de koker van Petrus zaten stukjes bot, in haar 
koker alleen stukken stof van haar kleding. Maria 
is dus met haar lichaam naar de hemel gegaan en 
dat is natuurlijk heel bijzonder.  

Op 5 augustus is er in Rome nog een Mariafeest. 
Toen de kerk officieel verklaarde dat Maria 
zo naar Jezus was gegaan zou Maria aan een 
Romeinse edelman gevraagd hebben een 
mooie kerk voor haar te bouwen. Toen hij vroeg 
waar dat moest gebeuren zei zij dat ze dat zou 
laten zien. Op 5 augustus op een hete zonnige 
dag sneeuwde het toen op een heuvel in de 
stad. Daar staat nu de grote Mariakerk (Maria 
Maggiore) in Rome. De Mariakapel daar heet: 
Maria ter sneeuw. Daarin hangt het schilderij met 
de afbeelding van de paus die in de sneeuw staat. 
In deze kerk vind je trouwens ook het kribje, 
waarin Jezus heeft gelegen.

Het verhaal van ...
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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.

Het missaal
Elke keer als je in de kerk komt is de viering 

anders. Soms lijkt het wel hetzelfde, maar dat 

komt, omdat de opbouw hetzelfde is. 

Eerst is er het gedeelte dat speciaal gaat over 

gebed en teksten uit de Bijbel. Dat is het 

gedeelte waarin je eigenlijk iets moet leren.  

Dit gebeurt aan de lezenaar. Daarna is het 

gedeelte aan het altaar, wat bedoeld is om 

God iets te schenken (offerande) en van Hem 

te ontvangen (communie). Bij dat laatste is het 

tafelgebed met de woorden van Jezus bij het 

Laatste Avondmaal het belangrijkste. Misschien 

denk je wel eens: hoe weten ze nu wat ze moeten 

zeggen? De gedeelten die voorgelezen worden 

uit de Bijbel staan in aparte boeken, maar alle 

gebeden staan in het MISSAAL, een dik boek, 

waar voor elke dag in de week, voor alle feest-

dagen, voor alle bijzondere vieringen de teksten 

in staan èn alle tafelgebeden.

Tot halverwege vorige eeuw was er ook een 

missaal. Dat was in het latijn, omdat men het een 

voordeel vond dat iedereen op de hele wereld, 

in welk land je ook was, allemaal hetzelfde zou 

horen en vieren. Er was ook maar één tafel-

gebed (zie foto). Die boeken waren heel mooi 

gemaakt, soms met grote sloten van zilverwerk, 

soms met mooie leren omslag. De eerste letters 

werden prachtige kunstwerken, die meestal door 

monniken in de kloosters werden geschilderd. 

Stel je voor dat je elke keer als je als eerste letter 

op een bladzijde een T zou schrijven, je er zoveel 

werk van moest maken als op deze foto.  

Er stonden ook prachtige platen in bij alle  

belangrijke gebeurtenissen.

Halverwege de vorige eeuw kwamen alle 

bisschoppen van de wereld bij elkaar in Rome  

en zij besloten dat de vieringen beter in de eigen 

taal van de mensen gedaan konden worden, 

zodat ze het beter verstonden. Toen kwamen 

er ook meer keuzes, zodat er gemakkelijker een 

viering gemaakt kon worden die bij de situatie 

paste en beter begrepen zou worden.

?Vraag het Dulfke
Waarom staan er op veel afbeeldingen 
in de kerk van die grote gouden ringen?

Dulfke:  
Dat heet een aureool.  
Dit betekent: gouden stralenkrans.
Op afbeeldingen wilden de schilders duidelijk 
maken, wie de bijzondere, de heilige mensen 
waren. Die kregen een mooie gouden krans om 
hun hoofd en de gewone mensen niet. Als je 
goed oplet, zie je dat meestal de gouden krans 
bij Jezus weer mooier is dan bij de anderen.

Heb je ook een vraag?
Dan kun je een mailtje met daarin je vraag 
sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl
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Kapel van Sint Joris
De kapel van Sint Joris gaat, na anderhalf jaar, in september weer open. Hij wordt wat huise-lijker ingericht, met losse stoelen en tafels. 
De ingang is straks niet meer via het  verzorgingshuis, maar aan de Gasthuisstraat, rechts naast de hoofdingang van de kapel. Waarom vertellen we dit? Wel, in de toekomst zullen hier de ‘kleine vieringen’ voor gezinnen met jonge kinderen worden gehouden.  

Het is een fijne en overzichtelijke ruimte.  In de wintermaanden is het er behaaglijk warm. Na de viering hoeven mensen niet meteen naar huis, maar kunnen de kinderen en hun ouders elkaar nog even ontmoeten.  Er is dan koffie en thee voor de ouders en ook iets lekkers voor de kinderen. Er komen wat spelletjes en kleurplaten te liggen. Ook de mensen van de werkgroep Gezinsvieringen en de pastor blijven dan nog even na. 
Er zijn in de loop van het jaar zes kleine vieringen: 
• Rond dierendag; de gedenkdag van    Sint-Franciscus 
• met Allerheiligen en Allerzielen • met Kerstmis
• met Pasen
• met Pinksteren 
• in de meimaand ter ere van Maria.Onder het kopje ‘speciale vieringen’ kunnen jullie steeds de data in DigiDulfke vinden. 
De eerste viering is al gepland: op zondag 3 oktober. Deze staat in het teken van dierendag en het gedenken van Franciscus van Assisi.    

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

Zo vroeg Nastya van 10 uit Rusland “Dit jaar 
heb ik mijn eerste communie gedaan. Ik wil 
u vragen wat ik, als kind, kan doen om het 
aantal christenen onder mijn leeftijdgenoten te 
verhogen? Dank u wel. Tot ziens.”

Paus Franciscus antwoordde: 
“Beste Nastya, Wat een prachtige 
tekening! Ik kan zien dat jij gewend 
bent aan iconen en om met ze te 
bidden! Je hebt een hele mooie 
wens om het aantal mensen dat 
van Jezus houdt en Hem zoeken 
te verhogen. Dit is heel mooi en ik 
steun jou hierin. De beste manier om je wens 
uit te laten komen, is te bidden voor Jezus dat 
zijn aantal volgelingen zal vermenigvuldigen. 
Bid ook voor de pastoors, voor de religieuze 
mannen en vrouwen, en voor iedereen die het 
evangelie verkondigt. Maar bovenal is het aan 
jou! Getuig als een christen waar je leeft, bij 
je familie, je vrienden en in je stad. Je moet 
een getuige zijn van het geloof dat je in je hart 
draagt. Bid en wees een getuige van de liefde 
van Jezus.”
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Openluchtviering 
Heilige Eik
Zondag 20 juni was een stralende  
zomerdag. De gevolgen van een felle  
stormbui waren echter nog te zien.  
Ook bij de kapel van de Heilige Eik.

Daar hing nog een grote afgebroken tak los 
aan een boom. Dat hield ons niet tegen om 
met de 47 jongens en meisjes die zich voor-
bereiden op hun Eerste Heilige Communie, 
hun papa’s en mama’s, broertjes en zusjes, 
bij de kapel samen te komen voor een 
Mariaviering. Daar werd het verhaal verteld 
van de legende van het Oirschots Mariabeeld, 
dat 600 jaar geleden door herders in de Beerze 
gevonden werd. Al eeuwenlang wordt Maria 
op deze plek geëerd. De moeder van Jezus is 
ook voor ons allemaal een moeder.  
Wij kunnen bij haar terecht met onze vreugde 
en ons verdriet. Maria bewaart dat alles in  
haar hart! Daarom branden er altijd kaarsjes.  
Ook de aanstaande communicanten maakten, 
nadat ze hun naam hadden genoemd,  
een kaarsje aan en vertelden erbij voor wie of  
waarvoor zij dat deden. Velen dachten aan hun 
opa’s en oma’s, aan zieken en aan mensen die 
overleden zijn maar nooit worden vergeten. 
Het was een mooie stap op weg naar de 
Eerste Communie in oktober!

Terugblik  
Vormsel 26 juni 2021
De Beerzen

Op 26 juni 2021 hebben wij ons vormsel gedaan. Het was een mooie viering. De kerk was mooi versierd en er waren twee zange-ressen die super mooi konden zingen. De viering begon en alle vormelingen kwamen binnen met hun brandende doopkaars. Daarna werd het welkomstwoordje door drie kinderen gelezen. Na een paar lezingen en liedjes werden we gevormd. Er werd een kruis van speciale zalf/olie op ons hoofd gezet door de hulpbisschop. Nu we gevormd zijn laten we zien dat we in God geloven. Om het allemaal samen te vatten; we vonden het een mooie viering en zijn blij dat we gevormd zijn.
Loes en Pleun

De Beerse vormelingen hebben gezamenlijk met hun talentenactie €142,- bij elkaar gebracht voor de kinderen  in de missie via de Beerse missionarissen.

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, geurtsmedia.nl, freepik.com, 
pixabay.com, samueladvies.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.



Kruiswoordpuzzel
Wat zie je op de plaatjes?  Schrijf het  
woord bij het juiste cijfer. Als je alles hebt 
gevonden, kan je de oplossing lezen in  
de rode balk. Oplossing:

Rekenpuzzel
Kan jij de sommen maken? Zo dat alles klopt?

Zomer

Welk feest, welke dag?
Door het jaar vieren we verschillende 
Mariafeesten. Weet jij wanneer? Hieronder  
zie je verschillende data. Bij ieder plaatje  
staat een zinnetje dat je op weg helpt om  
de juiste datum van het feest te vinden.

25 maart - 31 mei - 8 september - 
7 oktober - 8 december

Bezoek Maria aan Elizabeth: de 
laatste dag van de Mariamaand mei

Maria Boodschap: 9 maanden vóór 
het geboortefeest van Jezus

Maria onbevlekt ontvangen:  
dit feest is 9 maanden vóór Maria’s 
geboorte en valt altijd in de Advent

Maria geboorte: in de maand dat 
iedereen na de zomer weer aan het 
werk is

Maria van de Rozenkrans: de hele 
maand is genoemd naar dit feest en 
valt in het najaar

Puzzelpagina
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15 augustus 

Maria  Tenhemelopneming 

 

 

 

  

Maria Tenhemelopneming 

  

Maria, 
 helemaal voor God,  

helemaal bij God. 

Kleurplaat Maria Tenhemelopneming
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