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Succes en veel plezier:
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Driekoningen
Oirschot - “Driekoningen, driekoningen, geef mij
ene nieuwe hoed! Mijn ouwe is versleten, ons
moeder mag het niet weten, ons vader heeft
het geld al op de toonbank geteld” … met
dit liedje zouden we op 6 januari in Oirschot
langs de huizen gegaan zijn om, verkleed als
‘koningskinderen’, te zingen voor een mooi
doel: een insectenhotel in de pastorietuin in
Oirschot. Helaas kan het ‘Driekoningen zingen’
vanwege de lockdown niet doorgaan, maar we
denken dat het insectenhotel er toch wel gaat
komen. Wij hopen dat er straks volop ‘gezoemd’
wordt in de tuin en dat er volgend jaar met
Driekoningen door veel kinderen volop wordt
meegezongen!

Op 18 januari 20.00 uur is er een informatie
avond gepland voor de ouders van onze
communicanten van 2022. We hopen dat deze
door kan gaan.
Op zaterdagavond 5 februari 19.00 uur zullen
de toekomstige feestelingen zich in de kerk
voorstellen aan alle mensen.

H. Antoniuskerk en
Sint-Odulphuskerk, Best
Het is nog onduidelijk hoe lang de huidige
maatregelen gaan duren en daarom
hebben we de informatieavond Eerste
Communie en de Vormselviering uitgesteld
tot er betere tijden aanbreken.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
De negentien jongens en meisjes die - hopelijk
snel! - in 2022 in Oirschot hun Vormsel gaan
vieren, hebben vanwege corona geen kerststukjes bezorgd bij zieke en huis-gebonden
parochianen, maar kerstkaarten aan hen
geschreven. Ze hebben er echt hun best op
gedaan om voor een lichtpuntje te zorgen
in deze donkere tijd van het jaar! De veertig
mensen die hun wensen ontvingen waren
aangenaam verrast, dankbaar en vaak ook
ontroerd om dit mooie gebaar en schreven een
kaartje of mailtje terug aan de vormelingen.
Hartstikke mooi! Zo zie je maar hoe in coronatijd kleine dingen van grote waarde zijn!

Het verhaal van ...

Apostel Petrus

Met zijn broer Andreas was hij aan het vissen in
het meer. Zijn naam was toen nog gewoon Simon.
Jezus kwam aanlopen en er kwamen veel mensen
mee. Hij vroeg Simon Hem in de boot een stukje
van de kant te varen, zodat Hij alle mensen
tegelijk kon toespreken. Daarna zei Hij tegen
Simon dat de visnetten uitgegooid moesten
worden. Maar Simon zei dat de vissen overdag
diep zitten vanwege de warmte en dat ze
’s nachts niets hadden gevangen. Jezus zei het
toch te doen. Ze vingen zoveel vis, dat anderen
hen moesten helpen. Daarna gingen Simon en
Andreas met Jezus mee. De schoonmoeder van
Simon was ziek en Jezus ging met hem mee en
genas haar. Simon luisterde goed naar Jezus en
de andere vrienden begonnen in Hem een leider
te zien. Op een dag waren ze aan het vissen en
was Jezus aan de kant gebleven. In de ochtendschemer kwam Jezus over het water naar hen
toen, maar ze herkenden Hem niet meteen.
Toen Simon zag dat het Jezus was, wilde hij
naar Hem toe. Jezus nodigde hem uit te komen.
Simon stapte van boord en liep naar Jezus toe.
Opeens dacht hij eraan dat hij over het water liep
en bedacht dat dat niet kon. Prompt begon hij
te zinken. Hij riep Jezus om hulp. Deze pakte zijn
hand en hielp hem weer boven water en zei:

“Als Ik je zeg iets te doen,
moet je daarin geloven.”
Er gebeurde nog veel meer wonderen en Simon
was overal bij. Jezus zei toen tegen hem: “Simon,
van nu af aan zal Ik je Petrus noemen. (Petrus
betekent rots) En op deze stevige rots zal Ik
mijn kerk bouwen. Ik geef je de sleutels van mijn
Koninkrijk en wat jij uit mijn naam op aarde zult
doen, zal ook in de hemel geldig zijn. (Op de
afbeeldingen van Petrus heeft hij altijd sleutels in
zijn hand.)
Petrus was een echte mens, die soms ook te
ijverig was. Toen Jezus zijn leerlingen de voeten
ging wassen, om duidelijk te maken dat je alles
voor elkaar over moest hebben, wilde Petrus
dat Jezus dan ook zijn handen en zijn hoofd zou
wassen. Toen Jezus gevangen genomen werd,
ging Petrus Hem met het zwaard verdedigen.

Maar toen het erop leek dat Petrus zelf ook
gevangen genomen zou worden, zei hij dat hij
Jezus helemaal niet kende. Daar kreeg hij daarna
heel veel spijt van, toen hij de haan hoorde
kraaien en zich herinnerde dat Jezus dit had
voorspeld.
Toen Jezus later verrezen was en naar de hemel
was gegaan, werd Petrus de echte leider van de
leerlingen en trok zelf rond om de mensen van
Jezus te vertellen. Zo kwam hij uiteindelijk ook
in Rome. Daar werd hij door keizer Nero in de
gevangenis gegooid en tot de dood aan het kruis
veroordeeld. Petrus vond dat hij het niet waard
was dezelfde dood als Jezus te krijgen. Daarom
hebben de soldaten het kruis toen ondersteboven
gezet. Petrus is gestorven en begraven waar nu
de Sint Pieter in Rome staat. Hij was dus de eerste
paus. Heel veel kerken over de hele wereld zijn
naar deze belangrijke menselijk vriend van Jezus
genoemd. En je ziet: ook als je wel eens driftig
bent, ook als je wel eens bang bent: God houdt
van jou, zoals je bent. (Lees ook maar het stukje
over de kerknaam op pagina 3 in dit DigiDulfke).
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Lieve Paus
Franciscus

?

Kinderen uit de hele
wereld hebben een brief
geschreven aan Paus
Franciscus en beginnen
die brief met: Lieve …
Zo vroeg João van 10 uit Portugal
“Lieve Paus Franciscus, Toen ik u zag op het
Sint-Pietersplein, was ik heel blij toen u naar
mij keek. Wat voelt u wanneer u naar de
kinderen kijkt om u heen? Bedankt voor uw
aandacht. Een knuffel van João”

Vraag het Dulfke
Kan iedereen priester worden?
Dulfke: In de kerk
wordt ook altijd
gekeken naar
gewoonten. In de tijd
van Jezus hadden
alleen mannen een
taak buitenshuis en
daarom waren de
leerlingen van Jezus
allemaal mannen.
Daarom is de gewoonte ontstaan dat in de
katholieke kerk nu alleen mannen priester
mogen worden. We kunnen natuurlijk niet
tegen God zeggen dat Hij alleen mannen mag
roepen voor dat mooie ambt, dus kan het best
dat het veranderd gaat worden. En dan kan dus
iedereen priester worden.

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

Aan- of afmel

den

Paus Franciscus antwoordde:
“Beste João, Je vraagt mij wat ik
voel wanneer ik naar kinderen kijk. Ik
zie inderdaad heel veel kinderen! Ik
lach naar ze en ik geef ze een knuffel
en kushandjes vanuit de auto, omdat ik mijn
handen vrij heb - ook al heb jij mij getekend
met mijn handen aan het stuur!
Ik ben gelukkig als ik kinderen zie. Ik voel altijd
heel veel tederheid en genegenheid voor ze.
Maar het is meer dan dat. Wanneer ik kijk naar
een kind, zoals jij, voel ik zoveel hoop in mijn
hart opkomen. Wanneer ik een kind zie, zie ik
toekomst. Ja, ik voel me heel hoopvol, want
ieder kind is onze hoop voor de toekomst van
alle mensen.”
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r de digitale ve
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tuele fouten.

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, pinterest.com,
minipret.nl

DigiDulfke • pagina 4 van 6 • januari 2022

Puzzelpagina

Driekoningen

Doolhof

Invulpuzzel

Kan jij de drie koningen de juiste weg naar de
ster van Bethlehem wijzen?

Vul de antwoorden in de puzzel in!
1. In welke stad is Jezus geboren?
2. Het ligt in de streek ……
3. Welke koning is er nu de baas?
4. Er komen mannen uit het ……
5. Hoe noemt de bijbel deze mannen?
6. Ze zeggen tegen de koning: “Wij zijn op
zoek naar de …… ……”(2 woorden)
7. Want we hebben Zijn …… gezien.
8. Wij zijn gekomen om Hem te ……
9. In welke stad woont koning Herodes?
10. De moeder van Jezus heet ……
11 en 12. De mannen hebben cadeaus bij zich.
Een kun je bij 11 invullen en een andere bij 12.

Zoek de 8 verschillen
Je kunt de plaatjes daarna ook nog inkleuren.
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Knutselplaat

kroon

Kleur, schilder of beplak de twee
delen van de kroon.
Knip de twee delen uit en plak ze aan
elkaar. Voordat je ze vastplakt kun je
de kroon even proberen, zodat deze
zeker op jouw hoofd past.
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