
Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
De infoavond  op 7 december voor de ouders 
en de vormelingen wordt uitgesteld vanwege 
coronamaatregelen.

24 december 16.00 uur Kerstviering: Peuterviering

11 januari 2022 Infoavond voor de ouders 
eerstecommunicanten

Sint-Odulphuskerk, Best 
25 december 9.30 uur Herdertjesviering  
met een PowerPointpresentatie.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
25 december 9.00 uur Herdertjesviering  
kerstviering voor peuters en kleuters  
met zang van kinderkoor Triangel

Als de situatie verandert en aanleiding geeft  
tot wijzigingen in de speciale vieringen  
en andere activiteiten, dan staat dat op  
de website en in de weekbladen. 

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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Mooie opbrengst
De Beerzen - De eerstecommunicanten hebben van hun ontvangen cadeaus € 291,55 bij elkaar gebracht voor het Ronald McDonald Huis voor ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het  Máxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Op weg naar Kerstmis in de Advent: 

kijk eens op internet: 

adventskalender2021.webflow.io/

Op pagina 3 staat wanneer 
je de kerststallen in onze 
parochie kunt bezoeken.

Goede wensen en  
goede voornemens!
Zalig Kerstmis, zalig Nieuwjaar, 

gelukkige feestdagen! Iedereen 

wenst elkaar weer iets moois en 

goeds toe aan het einde van deze 

maand. En dat hoort ook zo.

Men stuurt kaarten met die 

wensen of berichtjes aan alle 

vrienden en familie, ook degenen die je 

dit jaar niet gezien hebt door het stomme 

virus. Maar dit is ook een tijd van goede 

voornemens. Sommige mensen zeggen: 

stoppen met roken of afvallen, maar het kan 

ook anders. Wat denk je van: in 2022 er extra 

aan denken hoe je iets goeds voor iemand 

anders kunt doen? Voor mama, papa, broer 

of zus, voor opa, oma of voor die meneer of 

mevrouw die helemaal alleen is! We wensen 

jullie zalig Kerstmis, zalig Nieuwjaar en een 

heel gelukkig 2022!
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De Kerst-
Engelbewaarder
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten heeft 
iedereen een engelbewaarder: een persoonlijke 
engel die je probeert te beschermen tegen alle 
gevaren en je goede raad influistert. Nu snap je 
natuurlijk wel dat er met zoveel mensen ook heel 
veel engelen zijn.

Zo was er ook een jonge engel, die al heel veel 
dingen had gedaan. Hij had gezongen in het 
grote engelenkoor, hij had geleerd een luit en 
een bazuin te bespelen. Hij had ook van alles 
gelezen en gezien in het Oude Testament over 
profeten en vrouwen die bijzondere dingen 
hadden gedaan. Maar hij wilde graag ook engel-
bewaarder worden. Hij ging naar de aartsengel 
die daar over de baas was en vroeg of er niet een 
bijzonder iemand geboren zou worden, waar hij 
engelbewaarder voor mocht zijn. De aartsengel 
dacht eens goed na en zei dat hij het met God  
de Vader zou overleggen.

Later riep hij de engel weer bij zich  
en zei dat hij een mooie opdracht  

voor hem had.  

Hij zou inderdaad engelbewaarder mogen worden, 
maar niet een heel mensenleven lang. “Waarom 
dat dan niet?” zei de engel. “Ik kan die persoon 
toch niet in de steek laten?” “Nee”, zei de  
aartsengel, “maar deze bijzondere persoon heeft 
op de leeftijd van 30 jaar geen engelbewaarder 
meer nodig!” De engel werd heel nieuwsgierig  
en probeerde de aartsengel verder uit te horen, 
maar deze zei, dat de tijd wel zou komen.

Jozef kreeg te horen dat hij naar Bethlehem moest 
en omdat Maria een kindje verwachtte nam hij 
voor haar een ezeltje mee. Toen zij in Bethlehem 
kwamen was er geen plaats in de herberg en 
kwamen ze in een stal terecht. Die nacht riep de 
aartsengel de engel bij zich en zei dat hij zich klaar 
moest maken. De bijzondere persoon zou geboren 
worden. De engel deed het en haastte zich naar 
de aarde. Hij begreep het! Hij zou de bewaarengel 
worden van het Kindje Jezus!! Hij was dolgelukkig.

Vanaf het eerste moment was hij erbij. Toen het 
Kindje geboren werd stond hij bij het kribje en 
zag de herders komen, later de drie koningen en 
hij ging mee naar Egypte, toen Maria en Jozef 
moesten vluchten voor koning Herodes. Hij was 
erbij toen Jezus later in de werkplaats van Jozef 
leerde om timmerman te worden en zorgde dat  
Hij niet te vaak op zijn vingertjes sloeg met de 
hamer en zich niet bezeerde aan een spijker.  
Hij lette goed op toen Jezus in de tempel  
achterbleef en Maria en Jozef Hem kwijt waren. 
Kortom hij was bij alles wat Jezus meemaakte 
tot Hij 30 jaar geworden was en de mensen ging 
vertellen waarom Hij op aarde was gekomen en 
hoeveel God van de mensen houdt. Toen hield de 
taak van de engel op en deed Jezus het verder 
zonder engelbewaarder.

Veel mensen willen graag weten wat Jezus alle-
maal meemaakte in die eerste 30 jaar van zijn 
leven. Maria weet dat en ook deze bewaarengel. 
Maria heeft hier niets over verteld en de engel?
Heb jij wel eens een bewaarengel ergens over 
horen praten? Nee, een echte bewaarengel is 
er speciaal voor jou en niet om iets over jou aan 
anderen te vertellen.

Het verhaal van ...
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Wensen aan het kerstkind
Oirschot -  Van Kerstmis tot en met Driekoningen 
staat er een kribbe met kerstkind in het portaal 
van de basiliek. Daar staat ook een ‘brievenbus’ 
bij waar jullie brieven met wensen in kunnen 
doen. Wat is jouw wens voor de wereld waarin 
wij leven? Of wat wens je een bekende toe die 
misschien ziek of eenzaam is? Schrijf het maar op 
en doe het bij het kerstkind in de brievenbus!  
Wij hopen op véél goede kerstwensen. 
Daar gaan jullie in een volgende uitgave van 
DigiDulfke meer over lezen. En wie weet … 
kunnen we sommige wensen in vervulling laten 
gaan? Het kerkportaal is elke dag, behalve 
maandag, tussen 10.00 en 16.00 uur open. ?Vraag het Dulfke

Waarom wordt er in de kerk zo vaak  
in een vreemde taal gezongen?  
Mijn ouders zeggen dat het Latijn is.
Dulfke: Tot halverwege van de vorig eeuw 
(ongeveer 1960) kende de kerk over de hele 
wereld maar een taal: het Latijn. Dat was de 
taal die er in de tijd van Jezus vooral gesproken 
werd. Daardoor maakte het niet uit waar je was 
in de wereld, want je hoorde overal hetzelfde. 
De mensen in de kerk hadden een boek, 
waarin links de Latijnse tekst stond en rechts 
het Nederlands; Dat boek heette ‘het missaal’. 
Men vond het toch beter dat iedereen het ook 
hoorde in zijn eigen taal. Nu wordt Latijn bijna 
alleen nog maar gezongen en die liederen zijn 
dan over de hele wereld weer hetzelfde.

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

Kerststallen  
bezoeken  
25 en 26 december 14.00 tot 16.00 uur in de 
Sint-Willibroduskerk

25 december van 12.00 tot 16.00 uur en op 
26 december van 12.00 tot 14.00 uur in de  
H. Antoniuskerk

tot 15 januari dagelijks te bezoeken van 
8.00 tot 18.00 uur in de Sint-Odulphuskerk
Op het kerkplein staat een mooie grote kerst-
boom. Hierin kan iedereen foto’s, goede wensen, 
een mooie boodschap of gedicht hangen.

25 december van 11.30 tot 16.15 uur en op 
26 december van 11.30 tot 16.15 uur in de 
Sint-Petrusbasiliek
Van 23 december t/m 8 januari staat er een kerst-
stal buiten bij het Pastoraal Centrum in Oirschot

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, flevokids.net

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.
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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 naam van de kerk
Iedereen die geboren is krijgt zo snel mogelijk een 

naam. Die naam houd je je hele leven. Je ouders 

hebben hem met zorg uitgekozen, want zo zal 

iedereen je noemen en daaraan ook kennen.

Datzelfde gebeurt met een kerk. De pastoor die 

de opdracht krijgt om een nieuwe kerk te bouwen 

(de bouwpastoor) gaat op zoek naar een goede 

naam. Die naam moet de mensen helpen, niet 

alleen om het gebouw te kunnen vinden, maar het 

gebouw wordt meestal naar een heilige genoemd, 

die mensen door zijn of haar leven als voorbeeld 

kunnen nemen. In onze parochie kennen we 

nog vier kerken: twee in Best, één in Oirschot-

Spoordonk en één in Oost-West- en Middelbeers.

In dit stukje zullen we er naar twee kijken en 

volgende maand naar de andere twee.

In het zuidelijke gedeelte van Best staat de 

H. Antoniuskerk. Deze kerk is vernoemd naar 

Antonius van Padua. Deze heilige werd geboren 

in 1195 in Lissabon. Zijn ouders waren van adel 

en rijk, maar dat wilde Antonius niet. Hij wilde 

monnik worden en werd een volgeling van de 

heilige Franciscus. Hij ging naar Noord-Afrika  

om de mensen daar over Jezus te vertellen.  

Later ging hij naar Frankrijk en Italië. Veel mensen 

luisterden naar hem. Daarom heeft Franciscus 

hem ook tot leraar van zijn monniken gemaakt.  

Hij is uiteindelijk in 1231 gestorven en begraven 

in Padua, waar hij les had gegeven. 

Er is rond zijn graf een grote kerk 

gebouwd. In heel veel kerken over 

de hele wereld zie je beelden staan 

van Antonius, vaak met het kindje 

Jezus op de arm en een bloeiende 

bloementak in de hand. De legende 

vertelt namelijk dat je Antonius moet 

aanroepen als je iets kwijt bent: 

“Heilige Antonius, beste vrind, zorg 

dat ik mijn (sleutel, smartphone…) 

vind”. Vraag maar eens aan oma, de 

kans is groot dat zij dat ook nog wel 

eens bidt.

In Middelbeers staat de 

Sint-Willibrorduskerk.

Het oude kerkje, dat 

vroeger gebruikt werd, 

maar te klein werd, 

heette ook al zo.
Heel veel kerken in  

Zuid-Nederland en 

België zijn vernoemd  

naar de H. Willibrordus.

Hij was een voorbeeld 

voor de mensen om 

vol te houden. Ook als 

het tegenzat, toch doorzetten voor  iets wat 

voor jou belangrijk is. Willibrordus werd in 658 

geboren in Noord-Engeland. Zijn vader bracht 

hem als 7-jarige jongen al naar een klooster. 

Willibrordus wist al heel vroeg wat hij wilde en 

toen hij 15 jaar was werd hij monnik. Hij ging 

naar een ander klooster in Ierland waar monniken 

zich aan het voorbereiden waren op een grote 

tocht naar het Friese land (Noord-Nederland en 

Noord-Duitsland). Hij werd eerst in 688 priester 

gewijd. In 690 ging hij met elf andere monniken 

naar het Friese land en vertelde de mensen daar 

over Jezus en de grote liefde van God voor 

ons. Hij ging steeds verder en was uiteindelijk in 

Thüringen (wat helemaal tegen de Poolse grens 

in Duitsland ligt) en in Denemarken. De Paus 

benoemde hem toen tot Aartsbisschop van de 

Friezen. Willibrordus bouwde in Utrecht op het 

huidige Domplein zijn eerste kerk (daarvan kun 

je nu tegen de dom aan nog iets afgebeeld zien 

staan). Hij wordt bijna altijd afgebeeld met een 

kerkje in zijn hand. Hij is nu de patroonheilige 

van Nederland. Ook heeft hij een groot klooster 

gebouwd in Echternach in Luxemburg. Daar stierf 

hij toen hij 81 was. Elk jaar is er een processie bij 

zijn graf. Vroeger was die heel apart: de mensen 

liepen dan drie stappen vooruit en dan weer twee 

achteruit (waarom weet ik ook niet). Nu doen ze 

dat niet meer maar springen wel tijdens de tocht 

en daarom noemen ze het ‘de springprocessie’.



Welke twee plaatjes zijn gelijk?
De Drie Koningen brachten drie geschenken 
mee voor de pasgeboren Jezus: goud, wierook 

en mirre. Hieronder zie je ze.  
Maar welke twee plaatjes zijn hetzelfde?  
Je kunt ze daarna ook inkleuren.

Rebus
Kan jij de oplossing vinden?

Doolhof

kerstmisPuzzelpagina
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Kleurplaat kerststal
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