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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

Goede wensen en
goede voornemens!

euwjaar,
Zalig Kerstmis, zalig Ni
Iedereen
gelukkige feestdagen!
moois en
wenst elkaar weer iets
van deze
goeds toe aan het einde
k zo.
maand. En dat hoort oo
t die
Men stuurt kaarten me
n alle
wensen of berichtjes aa
k degenen die je
vrienden en familie, oo
bt door het stomme
dit jaar niet gezien he
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virus. Maar dit is ook
mensen zeggen:
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stoppen met roken of
je van: in 2022 er extra
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aan denken hoe je iet
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of voor die meneer of
of zus, voor opa, oma
l alleen is! We wensen
mevrouw die helemaa
lig Nieuwjaar en een
jullie zalig Kerstmis, za
heel gelukkig 2022!

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

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.
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Het verhaal van ...

De KerstEngelbewaarder
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 engelbewaarder 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 allemaal 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.
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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.

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 kerstboom. 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 kerststal buiten bij het Pastoraal Centrum in Oirschot

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
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kerstmis

Rebus

Doolhof

Kan jij de oplossing vinden?

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.
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Kleurplaat

kerststal
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