
Speciale vieringen  
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
Zondag 3 oktober 10.30 uur: viering  
1e H. Communie voor de kinderen van 2021.

H. Antoniuskerk, Best 
Dinsdag 12 oktober 19.00 uur:  
Eerste voorbereidingsavond H. Vormsel  

Dinsdag 19 oktober 19.00 uur:
Tweede voorbereidingsavond H. Vormsel

Sint-Odulphuskerk, Best 
Maandag 4 oktober 17.00 uur: Mariakapel 
in de Vleut, viering van Sint-Franciscus met 
dierenzegening.

Zaterdag 6 november 17.00 uur:
Voorstel-viering aanstaande vormelingen

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
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.

Maandag 18 oktober 19.00 uur:
Eerste voorbereidingsavond H. Vormsel

Woensdag 3 november 19.00 uur:
Tweede voorbereidingsavond H. Vormsel

Zondag 7 november 9.30 uur: in de kapel van  
Sint-Joris, Kleine Allerzielenviering. 

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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Herfst en een 
lentegevoel
Het is zover: de herfst is begonnen!

Gelukkig hebben we de afgelopen maand 

nog veel dagen met mooi nazomer-weer 

gehad. Dat was echt nog genieten. Het is 

al goed te zien dat de zomer voorbij is: de 

bladeren krijgen een andere, bruine kleur en 

vallen af en de paddenstoelen laten zich weer 

zien. De natuur is prachtig en maakt zich klaar 

voor de winter.
En het klinkt misschien vreemd, maar het is 

ook een beetje lente! Dat vervelende virus 

lijkt aan de terugtocht bezig. We kunnen weer 

genieten van samenzijn, van samen vieren en 

samen zingen, ook in onze kerken. Het lijkt op 

weer opnieuw beginnen, vertrouwen krijgen 

dat het beter wordt en blijft: een beetje een 

lentegevoel dus!

In dit DigiDulfke vind je weer nieuws, de 

speciale vieringen en de bekende rubrieken 

‘Wat hoort er bij de kerk?’,  ‘Vraag het Dulfke’, 

de puzzels en de kleurplaat en een nieuwe, 

jonge medewerker stelt zich voor.

Veel leesplezier toegewenst!
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Plastic soep

Kleine 
Allerzielenviering 
Oirschot - Op zondag 7 november om 9.30 uur 

vieren we in de Sint-Joriskapel Allerzielen 

voor gezinnen met jonge kinderen.

Zij mogen herfstspullen meenemen  

naar de kapel. De herfst is een mooi seizoen.  

Je ziet heel veel gekleurde bladeren en je 

kunt kastanjes, eikels, dennenappels en nog 

veel meer vinden. De natuur maakt zich klaar 

voor de winter. Juist nu denken we ook aan 

de overleden mensen. We vergeten hen niet, 

want we hebben veel aan hen te danken!  

We geloven dat zij bij God mogen wonen in 

de hemel. Daarom maken we kaarsjes aan 

voor de mensen die we gedenken. 

Na de Kleine Allerzielenviering is er gelegen-

heid elkaar nog even te ontmoeten.  

Er is koffie en thee voor de ouders en  

limonade voor de kinderen. De ingang van  

de Sint Joriskapel is aan de Gasthuisstraat. 

Van harte welkom allemaal!

Plastic soep

Wij groeten Maria
Als we Maria iets willen vragen,  bidden wij een Weesgegroetje.
Wat is dat eigenlijk? Het gebedje bestaat uit 2 delen. Het eerste gedeelte is hetzelfde als wat de engel Gabriël tegen Maria zei, toen hij kwam vertellen dat ze de mama van Jezus zou worden: Wees gegroet, Maria, vol van genade; de Heer is met U; gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot! Hij zegt eigenlijk: ik groet je, Maria, jij bent heel bijzonder, want God is met jou en zorgt ervoor dat je moeder wordt van het Kindje Jezus! Daarna volgt een vraag voor onszelf: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood! Dus: Heilige Maria, u bent de mama van Jezus; doe een goed woordje voor ons, voor nu en voor straks als we naar de hemel gaan!

De feestdag van 
Sint-Franciscus 
Op 4 oktober is het Werelddierendag.  
We verwennen dan onze huisdieren. Zij bete-
kenen veel voor ons. Maar ook de dieren in het 
wild, de hele natuur, kunnen wij niet missen. 

Franciscus van Assisi, die ongeveer 800 jaar 
geleden leefde, begreep dat heel goed.  
Hij noemde de mensen, de dieren en alle  
andere schepselen zelfs zijn broers en zussen.  

Wij kunnen veel van Franciscus leren. Zeker in 
deze tijd, waarin het niet goed gaat met het 
klimaat en met de natuur op aarde. Als wij kijken  
door de ogen van Franciscus, dan zou dat al een 
hele grote stap in de goede richting zijn! Daarom 
hebben de kinderen die in het afgelopen jaar 
hun eerste communie gevierd hebben, een 
zakje bloemzaadjes gekregen. Wij hopen dat er 
in heel veel tuinen bloemen gebloeid hebben, 
waar bijen en vlinders op afgekomen zijn.  
Want alles wat leeft is een belangrijk schakeltje 
in het grote geheel van Gods schepping!
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Wat 
hoort er 

bij de 
kerk?

Dit is een serie met  
elke keer de uitleg van 
iets wat bij de kerk  
(het gebouw) hoort.

Bidden
Bidden is praten met God. Het belangrijkste gebed 

is natuurlijk het Onze Vader, waar we het vorige 

maand over hebben gehad.

Een ander gebed wat in de kerk vaak werd 

gebeden is de rozenkrans. We beginnen nu aan 

de oktobermaand en dat is de maand dat we 

speciaal aan Maria en de rozenkrans denken en 

de rozenkrans. Wat is die rozenkrans nu eigenlijk?

Het is een hulpmiddel om te bidden. Omdat er 

vooral veel Weesgegroetjes worden gebeden 

wordt hij vaak verbonden met Maria. Maar het 

is eigenlijk een middel om met je gedachten 

bij het bidden te blijven. Hoe werkt dat? Eerst 

begin je, net als altijd, met het bidden met een 

kruisteken. Aan een grote rozenkrans hangt ook 

altijd een kruisje. Daarna spreekt je uit wat je 

eigenlijk gelooft, in het kort wat er in de Bijbel 

gezegd wordt over God de Vader, Jezus, de 

heilige Geest en de kerk, net zoals we dat elke 

zondag in de kerk doen. Daarna bidden we 3x een 

Weesgegroet en daarbij denken we wel aan Maria.

Maria was namelijk net als wij een kind van God 

de Vader, maar ze was ook moeder van Jezus en 

ze was de bruid van de heilige Geest (moeilijk te 

begrijpen, hè?). Dan is er een soort standaard-

gebedje wat we in kerkelijke gebeden heel vaak 

tegenkomen, namelijk dat we God als Drie-

eenheid altijd moeten blijven eren. Daarna volgen 

er 5x 10 Weesgegroetjes, waarna elke keer dit 

standaardgebedje en een Onze Vader. Als je dit 

allemaal hebt gebeden heb je een ‘rozenhoedje’ 

gebeden. Als je de hele rozenkrans wilt bidden 

moet je de grote ring van 5x 10 Weesgegroetjes 

3x bidden. Natuurlijk kun je je aandacht niet bij 

alle Weesgegroetjes houden, maar omdat je die 

van buiten kent en het zo gemakkelijk gaat, kun 

je je aandacht op iets anders richten, maar omdat 

je tegelijk iets met je vingers doet, dwaal je niet 

zo gemakkelijk af met je gedachten. Tijdens het 

bidden kun je dan denken aan de dingen die 

Maria meemaakte in haar leven met Jezus.  

Deze staan allemaal beschreven in de Bijbel. 

Er zijn droevige dingen bij, zoals Jezus’ lijden, 

er staan blijde dingen bij, zoals de geboorte 

van Jezus, maar ook hele fijne dingen, zoals de 

Verrijzenis van Jezus uit de dood. Natuurlijk hoef 

je hier niet allemaal aan te denken, kun je, tijdens 

het bidden, ook nadenken over de dingen die jij 

aan God wilt vragen (droevige dingen zoals voor 

iemand die ziek is), blijde dingen (zoals dankbaar-

heid voor een verjaardag) of hele fijne dingen 

(zoals voor een mooie vriendschap, een nieuwe 

baan of een bruiloft). Dus met behulp van de 

rozenkrans kun je eens wat langer nadenken bij 

het bidden, dan alleen: “God ik vraag U ...” Klaar! 

Of “God, bedankt dat ... “ Klaar! 

De naam ‘rozenkrans’ komt van de krans van rozen, 

die de meisjes vroeger op hun hoofd kregen bij een 

Mariafeest en die hier dus een beetje op lijkt.

Er zijn rozenkransen van steentjes en van hout, 

zelfs van puur zilver, maar je ziet hier ook een 

afbeelding van een heel aparte ring. Dit is een 

‘vingerrozenkrans’ Die kun je om je vinger 

doen en als je met iets anders bezig bent, 

b.v. onderweg bent, kun je hem toch gewoon 

gebruiken om te bidden (want bidden kan altijd 

en overal), of als een gewone rozenkrans te veel 

ruimte inneemt. Er staat één kruisje op voor 

een Onze Vader en dan tien bolletjes voor de 

Weesgegroetjes.
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Even voorstellen!
Hallo allemaal! 
Mijn naam is 
Paul van der 
Hamsvoort. 
Vanaf 1 oktober 
begin ik als 
medewerker 
van onze paro-
chie. Daarom 
wil ik me 
graag even 
voorstellen!

Ik ben 23 jaar oud en ben geboren en opge-
groeid in Oirschot, samen met mijn broertje en 
twee zusjes. Mijn basisschooltijd heb ik op de 
voormalige Sint-Antoniusschool doorgebracht. 
Daarna ben ik naar het Frits Philips lyceum in 
Eindhoven gegaan. Na de middelbare school 
ben ik begonnen aan de studie theologie. Daar 
leer je nadenken over God en Jezus, maar ook 
over wat belangrijk is in het leven en hoe je je 
moet gedragen. Ik zit nu in het vierde jaar van 
de opleiding, die in totaal zes jaar duurt. Ik heb 
dus nog even te gaan!

In mijn vrije tijd houd ik van voetballen, 
Formule 1 kijken en leuke dingen doen met 
vrienden en mijn vriendin Josje. Ik heb twaalf 
jaar gevoetbald bij Oirschot Vooruit. Helaas 
speel ik daar nu niet meer, maar ik vind het 
nog steeds leuk om te voetballen en voetbal te 
kijken. Vooral als PSV of Barcelona speelt!
In de parochie ga ik me bezighouden met 
gezins- en familiepastoraat. Dat bete-
kent eigenlijk dat ik er ben voor alle jonge 
gezinnen en kinderen. Dat kan in de vorm van 
gesprekken of voorbereidingen van vieringen, 
maar ook door middel van het organiseren van 
leuke activiteiten! 

Ik heb er heel veel zin in en hoop jullie allemaal 
snel te kunnen ontmoeten. En mochten jullie 
nog vragen hebben aan/over mij, of al ideeën 
hebben voor activiteiten die jullie leuk zouden 
vinden, laat het me vooral weten!
Tot snel!

?Vraag het Dulfke
Wat is wierook en waarom heet het zo?
Dulfke:  
In de tempel in Jeruzalem 
in de tijd van Jezus 
gebruikten de priesters 
dit al. Rook stijgt altijd 
omhoog en zo dachten ze 
dat het rechtstreeks naar God ging. 
Harskorreltjes (hars komt uit een 
naaldboom) branden heel goed, maar als je ze 
op een gloeiend kooltje legt branden ze niet 
maar gaan ze heel erg roken. Daar komt ook 
een (lekkere?) geur bij vrij. Als we het in de kerk 
gebruiken wordt het eerst gezegend (gewijd: 
wied) vandaar: wierook. Dit is dus gewoon: 
gewijde rook. Het wordt in een vat gedaan 
met veel luchtopeningen en dat aan kettingen 
hangt. Bij het zwaaien komt er dus veel rook uit.

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



Teken van punt naar punt
... en ontdek welk verhaal tevoorschijn komt!
Een verhaal met een bijzonder dier in de hoofdrol ...

Doolhof
Het is herfst! De eekhoorn gaat op zoek naar eten 
voor zijn wintervoorraad. Wijs jij hem de weg?

herfstPuzzelpagina
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Kleurplaat rozenkrans
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