
Speciale vieringen  
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
Woensdag 3 november 18.30 uur:  
speciale dankbijeenkomst voor onze  
eerste communicanten

De komende periode gaan we ook de Eerste 
Communieviering en de Vormselviering voor het 
komend jaar weer opstarten.

H. Antoniuskerk, Best 
Dinsdag 9 november 19.00 uur:
Derde voorbereidingsavond H. Vormsel

Dinsdag 16 november 19.00 uur:
Generale repetitie H. Vormsel

Zaterdag 20 november 19.00 uur:
Vormselviering met deken Spijkers en  
pastor Van Nunen

Sint-Odulphuskerk, Best 
Zaterdag 13 november 17.00 uur:
Gezinsviering Sint-Maarten met lampion-
nenoptocht en na afloop chocomel en een 
Sint-Maartenbroodje in de pastorietuin

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Zondag 7 november 9.30 uur: Kleine Allerzielen-
viering. In de herfst gedenken wij onze doden. 
Mensen die niet meer bij ons zijn, maar 
die we nooit zullen vergeten. In de Kleine 
Allerzielenviering, die gehouden wordt in de 
kapel van Sint-Joris (ingang Gasthuisstraat)   
gaan we kaarsjes aanmaken voor al deze  
mensen. Kom jij ook? Breng dan gerust wat 

mooie herfstspulletjes mee. Dan gaan we daar 
samen naar kijken! 

Zondag 21 november 10.00 uur: 
Vormselviering.  Voorgangers:  
pastoor Spijkers en pastor  

van Nunen. Zang door de Mixed Voices. 

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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Deze maand beginnen we met een 
terugblik door Julia op haar Eerste 
Communie. Dank je wel Julia voor je 
verhaal én je prachtige tekening!

Mijn Eerste 
Communie op 
3 oktober in 
Middelbeers
We gingen regelmatig 

leuke voorbereidingen 

doen. Daar leerden 

we dingen over de 

Communie. En we 

kregen regelmatig post van Vinnie de vis, 

en thuis mochten we dan leuke knutselwerkjes 

maken. De Communieviering was heel leuk, 

met leuke muziek en meerdere kinderen 

mochten voorlezen. We kregen onze eerste 

Hostie en een leuke ballon. Er werden heel 

veel foto’s genomen door een fotograaf en 

iedereen zag er heel mooi uit. Toen gingen 

we naar huis. Daar hadden we ook nog feest. 

Bedankt iedereen voor 

alles wat jullie voor 

de communicantjes  

hebben gedaan.

Julia Roefs
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De Bijbel op reis!
Wist je dat de Bijbel het boek is dat het meest is 
gedrukt en verspreid over de hele wereld?
We hebben het er al een paar keer over gehad:  
het eerste gedeelte (het Oude Testament/
Verbond) gaat over de geschiedenis van het 
Joodse volk, waaruit Jezus wordt geboren.

Hoe God het heeft opgericht, wat ermee 
gebeurde en hoe het een volk werd, dat uitkeek 
naar de komst van de Verlosser. Veel profeten 
vertelden wat Hij zou meemaken en hoe Hij 
voor de mensen zou sterven. Het gaat over het 
verbond dat God sloot met dat volk.

Het tweede deel (het Nieuwe Testament/Verbond) 
vertelt het verhaal van Jezus, wat de leerlingen 
daarmee deden en de brieven die zij schreven 
aan de eerste gemeenschappen van de mensen 
die Jezus wilden navolgen. Het verbond dat Jezus 
bij de instelling van de Heilige Mis, tijdens het 
Laatste Avondmaal, sloot met zijn navolgers.

Toen Jezus naar de hemel was gegaan, kwam  
10 dagen later met Pinksteren de H. Geest bij  
de leerlingen. Zij begrepen daardoor wat Jezus 
allemaal had gezegd en wat er in de Bijbel  
allemaal over Hem was voorspeld. Daardoor 
wisten zij zeker dat Jezus de Messias was.  
Zijn boodschap was: 

God houdt zoveel van jullie allemaal,  

dat Ik daarvoor op aarde ben gekomen om 

dat te vertellen en Ik heb het bewezen met de 

wonderen die Ik deed en met mijn dood op het 

kruis, want daardoor kun jij ook altijd alles 

goedmaken met God, wat je ooit verkeerd doet. 

Deze belangrijke boodschap moest natuurlijk 
overal verteld worden. De leerlingen begonnen 
het in hun omgeving te vertellen, maar toen 
kwam de apostel Paulus, die hen overtuigde  
dat ook alle volken op aarde dit moesten horen, 
want Jezus was er voor iedereen! 

Toen zwermden zij uit over alle landen die in 
die tijd bekend waren. Allerlei landen rond de 
Middellandse Zee werden door hen bezocht.  

We weten dat de leerlingen in Griekenland, 
Spanje, Turkije en zelfs tot in India kwamen.  
De Romeinen waren in die tijd de baas in dat  
hele gebied, dus gingen ze ook naar Rome. 

Bijna alle apostelen hebben hun leven moeten 
geven onder de heerschappij van de keizer, 
die niet kon hebben dat zij een andere God 
vereerden dan hem, de belangrijkste man op 
aarde. Paulus is in Rome gestorven en Petrus 
ook. Maar zij hadden wel een heleboel nieuwe 
leerlingen van Jezus bij elkaar gekregen. Daarvan 
zaten er ook veel in de Romeinse legers die 
naar de rest van Europa gingen en zo kwam het 
verhaal ook onze kant op. Ook in Engeland zaten 
de Romeinen en de boodschap kwam vandaar in 
Ierland en Schotland. Van daaruit kwamen toen 
christenen (dit was al vele honderden jaren later), 
die als monniken leefden, naar Noord-Europa, 
waar de Romeinen niet hadden kunnen door-
dringen. De bekendste waren Willibrordus en 
Bonifacius. In heel Europa werden kloosters  
gesticht waar monniken en later zusters de 
mensen hielpen met zorg voor mensen en land, 
voor onderwijs en wetenschap. Vanuit die kloos-
ters gingen weer christenen met het bekende 
Verhaal naar allerlei landen over de hele wereld.  

Vervolg op pagina 3 >

Het verhaal gaat verder ...
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< Vervolg van pagina 2

Telkens als er een nieuw land werd ontdekt, 
gingen er christenen met die boodschap 
naar toe: de nieuwe wereld (Noord- en Zuid-
Amerika), Japan, Indonesië, Zuid-Afrika, India 
en later ook de binnenlanden van Afrika in.

Overal werden er scholen gesticht, mensen 
geholpen met landbouw en met hun gezond-
heid. Als mensen dan wilden weten waarom 
ze dat deden, konden ze alles over Jezus gaan 
vertellen en de Boodschap aan hen overbrengen. 
(Deze mensen worden missionarissen genoemd)  
Ging dat altijd goed? Nee, er was vaak veel  
weerstand van mensen die op die plaatsen 
zichzelf heel belangrijk vonden. Maar ook 
in Europa zelf waren mensen, zelfs binnen 
de kerk, die eigenwijs waren, zichzelf liever 
verrijkten en de Boodschap zo uitlegden dat 
die hen het beste uitkwam. Maar elke keer 
kwam er dan weer iemand die hen daarop 
wees en de kerk weer hielp de Boodschap 
goed te verstaan. Zo was Franciscus (feestdag 
4 oktober) ook iemand die de leiders van de 
kerk erop wees, dat doen wat God vraagt en 
goed voor andere mensen zijn, volgens de 
Boodschap beter is dan rijk zijn op aarde.

De Boodschap blijft, altijd en eeuwig, tot aan 
het einde van de tijd, heeft Jezus gezegd. 

De belangrijkste inhoud:  
God houdt van je. 

(Hou jij ook van God?)

Rara, wat is dit?
Hebben jullie enig idee wat dit is?

(Antwoord op pagina 5)

?Vraag het Dulfke
Is een wonder doen net zoiets als 
toveren?
Dulfke:  
Nee, toveren hoort eigenlijk tot de sprookjes-
verhalen. Een wonder is iets wat gebeurt om 
te genezen of te helpen en het is God die het 
doet (kijk maar naar de wonderen van Jezus). 
Soms gebeurt het, omdat we tot een heilige, 
bijvoorbeeld Maria, bidden om het voor ons 
aan God te vragen.

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

De kermis
Dat had je zeker niet gedacht, hè? Dat de kermis 

bij de kerk zou horen. Het woord komt van Kerk 

Mis. 

Als er een nieuwe kerk werd gebouwd, dat werd 

deze plechtig gewijd en daarna was het groot 

feest. Het hele dorp of een wijk van de stad waar 

de kerk gebouwd was kwam naar dat feest en na 

de eerste heilige mis (de “Kerk Mis”) was er in de 

straten, het kerkplein of de markt een feest waar 

een paar dagen gevierd werd dat er een nieuwe 

kerk was. In heel veel dorpen en wijken van de 

steden kun je nog nagaan wanneer de kerk werd 

gewijd, want in dat weekend is er kermis.

Als er een nieuwe wijk werd gebouwd in een stad 

werd er behalve nieuwe scholen ook een kerk 

gebouwd. Er werd een “bouwpastoor” benoemd, 

die moest zorgen dat er geld bij elkaar kwam 

voor de kerk, ook moest hij de bouwvergade-

ringen bijwonen, omdat hij ook iets mocht zeggen 

over de grootte van de kerk en een of meer-

dere torens. Hij moest mensen uitzoeken voor 

een kerkbestuur en zorgen dat alles in de kerk 

(banken, altaar, tabernakel, kandelaars, kleding 

enz) compleet was. Ook moest hij een naam 

bedenken voor de kerk (en de parochie).

Als de kerk klaar was, werd er een koker in een 

nis in de muur ingemetseld met de munten die in 

die tijd werden gebruikt, de oorkonde van de 

oprichting en de naam van de kerk en daarna 

werd het altaar en de kerk door de bisschop 

gezegend en dan was het een echte kerk.

En dus was er daarna ook een groot feest. 

Een kermis begon vroeger ook pas echt na de 

hoogmis op zondag. Nu is dat allemaal anders. 

Vrijdagavond beginnen ze soms al en veel 

mensen denken bij al dat feesten  en de  

botsauto’s en schiettent al bijna niet meer aan  

de kerk. Maar de datum van de kermis verwijst 

nog wel naar de kerkwijding.

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, 
pinterest.com, pgoosterhout.nl

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.



Teken van punt naar punt
Hoe verslaat David de reus Goliath?

Woordzoeker

Sint-MaartenPuzzelpagina

aanbellen
bedelfeest
feest
foekepot
fruit
huizen
kinderen

lampion
lekkers
lichtjes
liedjes
lopen
naamdag
november

optocht
sintmaarten
snoep
tasjes
verkleden
volksfeest
zingen

Antwoord van pagina 3: Adventkrans
Vier weken voor Kerstmis wordt elke zondag  

één kaars extra aangestoken. Op de laatste zondag  

voor kerst branden alle kaarsen.

DigiDulfke • pagina 5 van 6 • november 2021



Kleurplaat kermis
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