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Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
Zaterdag 11 september 19.00 uur: Startviering
m.m.v. de Berse Canonici.
Zaterdag 2 oktober 14.00 uur: viering
1e H. Communie voor de kinderen van 2020.
Zondag 3 oktober 10.30 uur: viering
1e H. Communie voor de kinderen van 2021.

H. Antoniuskerk, Best
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Zondag 12 september 11.00 uur:
Startviering m.m.v. het Lidwinakoor.
Dinsdag 30 september 19.00 uur:
Informatieavond H. Vormsel.
Dinsdag 12 oktober 19.00 uur:
Eerste voorbereidingsavond H. Vormsel
We starten met een gebedsdienst (ouders en
vormelingen) met als thema: “Wij zijn gedoopt…”

Sint-Odulphuskerk, Best
Zondag 12 september 9.30 uur: Startviering.
Zondag 19 september 9.30 uur en 11.30 uur:
viering 1e H. Communie voor de kinderen
van 2021.
Zaterdag 2 oktober 17.00 uur: Gezamenlijke
dankviering voor de communicanten van
2020 en 2021. (Aansluitend een verrassing in
de pastorietuin).
Maandag 4 oktober 17.00 uur: Mariakapel
in de Vleut, viering van Sint-Franciscus met
dierenzegening.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Heel veel succes
en vooral plezier
komend schooljaar!

Zondag 12 september 10.00 uur: Startviering.
Zondag 3 oktober 9.30 uur: in de kapel van
Sint-Joris, Kleine Franciscusviering.
Zondag 10 oktober 10.00 uur: viering
1e H. Communie voor de kinderen van 2021.
Zondag 17 oktober 10.00 uur: viering
1e H. Communie voor de kinderen van 2021.

Het verhaal van ...

Onze Vader
“Jezus leer ons hoe we moeten bidden, hoe we
met God moeten praten!” Dit zeiden de leerlingen
van Jezus. Zij vonden het moeilijk die God aan
te spreken waar zij eigenlijk nog een beetje bang
voor waren.
Jezus zei toen het volgende:
Onze vader (heel apart: God is dus een soort
vader voor ons; niet Iemand om bang voor te zijn),
Die in de hemel zijt (Hij zit niet op een plaats waar
wij Hem niet kunnen bereiken, maar Hij hoort ons,
waar we ook tegen Hem spreken),
Uw naam worde geheiligd (wij moeten altijd met
eerbied en respect de naam van God en Jezus
noemen, dus niet vloeken of “Jezus Christus”
uitroepen),
Uw rijk kome (we hopen dat iedereen op de
aarde zo goed met elkaar om zal gaan als Jezus
ons heeft geleerd),
Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel
(we hopen dat de mensen luisteren naar wat de
H. Geest hen ingeeft, zodat ze meer aan anderen
zullen denken dan aan zichzelf en zo doen wat
God van ons vraagt).
Geef ons heden ons dagelijks brood (geef ons
elke dag al datgene wat we nodig hebben om
te kunnen leven, en dat geldt natuurlijk voor alle
mensen)
En vergeef ons onze schulden (dat is niet zo
moeilijk: vergeef ons onze fouten en maak het
weer goed met ons)

Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
(oei, nu wordt het een stuk moeilijker. Als wij het
niet met anderen goed willen maken, vragen
we God om het ook niet met ons te doen. Wij
moeten dus het dus altijd goed willen maken).
En breng ons niet in beproeving (alstublieft,
God, zorg dat we het niet zo moeilijk krijgen met
allerlei snoepgoed en mooie dingen die we graag
zouden willen, met egoïsme en dingen waarbij we
niet aan anderen denken),
Maar verlos ons van het kwade (zorg dat we geen
slechte dingen op onze levensweg tegenkomen)
Amen (zo is het, dit willen wij U vragen).
In dit gebed vind je dus aanwijzingen wat je
allemaal aan God mag vragen, maar Jezus begint
met te zeggen dat je ook goede wensen voor
anderen moet uitspreken, en dat je God ook mag
prijzen en danken. We zijn vaak gewend om te
vragen bij
een kaarsje
opsteken
bijvoorbeeld, maar
een kaarsje
mag ook
branden als
dank en dat
mag dus
ook in jouw
gesprek
met God
naar voren
komen.
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Vraag het Dulfke
Waarom spreken we altijd over
Eerste Communie?
Dulfke:
Dit is een heel mooi en bijzonder sacrament.
De meeste sacramenten kun je maar één keer
krijgen, maar je mag net zo vaak naar de heilige
mis als je wilt en dan ook altijd de communie
ontvangen. De eerste keer vieren we het heel
groot, maar de andere keren noemen we het
ook altijd een viering. De meeste grote mensen
weten allang niet meer hoe vaak zij de heilige
communie hebben ontvangen.

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

Bloemen in bloei
Tijdens de presentatieviering van de communi
canten bij de Heilige Eik kregen de kinderen
een zakje bloemenzaadjes om thuis te zaaien.
Wat er over was hebben we op een gedeelte
van het kerkhof gezaaid. Kijk eens voor wat
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gezorgd! Het was er de hele
zomer een gezoem van
wilde bijen en andere
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bloemen gebloeid!

Kleine
Franciscusviering

oktober wordt voor
Oirschot - Op zondag 3
deren de Kleine
gezinnen met jonge kin
uden.
Franciscusviering geho
l van Sint Joris,
De viering is in de kape
r.
en begint om 9.30 uu
ingang Gasthuisstraat,
eigenlijk op maandag
Franciscus’ feestdag is
nd als
4 oktober, bij ons beke
ciscus zag de dieren,
Werelddierendag. Fran
en alles wat God
maar ook de planten
n broeders en zusters.
geschapen heeft, als zij
voor ons geworden
Zo is hij een voorbeeld
rde. Wij nodigen de
in de zorg voor de aa
oriete knuffeldier mee
kinderen uit om hun fav
ring is er koffie en thee
te brengen! Na de vie
or
onade zonder prik vo
voor de ouders en lim
Plastic soep
de kinderen.

Nee tegen
plastic soep
Elk jaar belanden er
miljoenen kilo’s plastic afval
in zee. Dat is heel slecht voor
alles wat leeft. Ook mensen
kunnen er ziek van worden.
Nu er ook op kleine flesjes statiegeld zit, staat
er in de Sint-Petrusbasiliek een kliko waar je de
flesjes in kunt doen. Zo help je mee met het
schoonhouden van je omgeving en het statiegeld gaat naar de ‘Plastic Soup Foundation’.
Die zet zich in om de wereld vrij van plastic
afval te maken. Afgelopen weken werd er al
voor meer dan 10 euro aan flesjes ingezameld!
Doe ook mee en neem plastic flesjes mee naar
de kerk!
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Dit is een hele nieuwe
serie met elke keer de
uitleg van iets wat bij de
kerk (het gebouw) hoort.

De vrijwilliger
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herfst

Puzzelpagina
Woorden leggen

Woordzoeker

Schrijf de dikgedrukte woorden op de goede
plek. Tip: Vul eerste de langste woorden in.
God maakte op dag 1: de dag en de nacht.
Op dag 2: de hemellucht. Op dag 3: het land,
de zee, de planten en de bomen. Op dag 4:
de zon, de maan en de sterren. Op dag 5:
de vogels en de waterdieren. Op dag 6: de
landdieren, de man en de vrouw. Op dag
7 zag God dat alles mooi was. Hij rustte uit
en genoot ervan. “Dag 7 zal voor altijd een
rustdag zijn” zei God.

Bekering
Belijdenis
Dopen
Duif
Galilea
Gebeuren
Geest
Geliefde
Geopend
Gerechtigheid
Gesproken
Gordel
Hemelen
Honing
Jesaja
Jezus
Johannes

Jordaan
Judea
Kaf
Kameelhaar
Kleed
Koninkrijk
Laat
Leren
Maak
Mensen
Nabijgekomen
Neerdalen
Onblusbaar
Paden
Prediken
Profeet
Recht

Rebus
Kan jij lezen wat hier staat?
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Rivier
Roept
Sprinkhanen
Stem
Tegenhouden
Toestromen
Verbranden
Vervullen
Voedsel
Voortbrengen
Vrucht
Vuur
Water
Welbehagen
Woestijn
Zonden
Zoon

Kleurplaat

bidden
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