
Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
Zaterdag 23 februari 19.00 uur: informatie-
avond voor ouders en vormelingen in de kerk. 
Zaterdag 12 maart 19.00 uur: voorstellen 
vormelingen.
Pinksterzaterdag 4 juni 19.00 uur: toedienen  
H. Vormsel.

H. Antoniuskerk 
Dinsdag 15 februari 20.00 uur:  
Informatieavond Eerste H. Communie voor  
alle a.s. communicanten uit Best.
Dinsdag 8 maart 19.30 uur: Generale repetitie 
H. Vormsel.
Zaterdag 12 maart 19.00 uur: Vormselviering 
voor alle vormelingen uit Best met deken 
Spijkers en pastor Van Nunen.
Zondag 20 maart 11.00 uur: Presentatieviering 
waarin de a.s. eerstecommunicanten zich 
voorstellen. 
 
Sint-Odulphuskerk, Best 
Dinsdag 15 maart 19.00 uur: Eerste voor-
bereidingsavond communicanten in het 
Parochiecentrum.
Dinsdag 22 maart 19.00 uur: Tweede voor-
bereidingsavond communicanten in het 
Parochiecentrum.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Zondag 13 maart 10.00 uur: Vormselviering  
in de Sint-Petrusbasiliek.
Woensdag 2 maart 19.00 uur: Aswoensdag 
in de Sint-Petrusbasiliek. Het is het begin van 
de vastentijd. We gaan ons voorbereiden op 
Pasen. Als teken daarvan krijgen we een kruisje 
van as op ons voorhoofd. Het wil zeggen dat 
we ‘van stof zijn en tot stof terugkeren’.  
Dat klinkt ernstig, maar nodigt ons ook uit  
om het leven goed te beleven!

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
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Feesten in 
februari 2022
2 februari: Maria Lichtmis. Officieel 

heet dit feest: ‘De Opdracht van de 

Heer in de tempel.’ 

Het is precies 40 dagen na 

Kerstmis. Jozef en Maria komen 

met de kleine Jezus in de tempel 

om hem ‘aan de Heer op te dragen.’  

In het verhaal wat dan verteld wordt, 

verschijnen twee oude mensen, Simeon en 

Hanna, die hartstikke blij worden als ze de 

kleine Jezus zien. Zij herkennen in Hem Gods 

Zoon, die de wereld zal redden. Simeon roept 

uit: “Hier heb ik heel mijn leven op gewacht. 

Ik weet nu dat alles goed zal komen. Ik kan in 

vrede heengaan.”

26 februari t/m 1 maart: carnaval. 

Vier dolle dagen gaan vooraf aan de  

vastentijd. Het woord ‘carnaval’ komt van  

het Latijnse ‘carne vale’ dat ‘vlees, vaarwel’ 

betekent. Maar vóórdat er gevast gaat 

worden, mag er nog eens lekker gefeest 

worden. God houdt ook wel van een feest  

op zijn tijd.  De hemel wordt in de Bijbel  

niet voor niets vaak vergeleken  

met een ‘bruiloftsfeest.’
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De Bijbel
Je hebt al heel vaak het woord BIJBEL gehoord, 
maar wat is dit nu eigenlijk? Het woord betekent 
eigenlijk: boeken. Het is een verzameling belang-
rijke boeken waarin veel staat over van alles wat 
met de komst van Jezus op aarde te maken heeft.

Er zijn eigenlijk twee Bijbels. De eerste is de 
Bijbel van het Joodse volk tot aan de geboorte 
van Jezus. De tweede is hetzelfde maar dan met 
alle boeken die er kwamen ná de geboorte. De 
eerste Bijbel wordt ook vaak het Oude Testament 
genoemd. Het woord ‘testament’ betekent 
‘verbond’. In dit testament vinden we het verhaal 
van de schepping van de aarde, de planten, de 
dieren en de mens. Dit is niet precies zo gebeurd 
in 7 dagen, maar wel ongeveer in die volgorde 
in bijvoorbeeld 7 miljard jaar (maar dat konden 
de mensen 4000 jaar geleden nog niet goed 
begrijpen).

Verder lees je over het ontstaan van het Joodse 
volk en het verbond (vandaar testament) tussen 
God en Abraham, dat Abraham God als enige 
God moest zien (andere volken in die tijd 
dachten dat er heel veel goden waren) en dan 
zou Abraham de stamvader worden van een 
heel groot volk, waaruit Jezus geboren zou 
worden. Het zijn interessante en soms spannende 
verhalen over slechte broers, een grote verhui-
zing naar Egypte, de ontsnapping daaruit en een 
tocht door de woestijn  van 40 jaar. De moei-
lijke terugkomst in hun eigen land en daarna de 
geschiedenis van het koninkrijk dat daar ontstond. 
Verder vind je er mooie liederen, belangrijke 
spreuken en vooral de voorspellingen van de 
profeten (mensen aan wie God persoonlijk dingen 
doorgaf) over Jezus die zou komen.

Het Joodse volk, dat nu weer in Israël woont 
kent dit boek nog steeds als hun bijbel, want zij 

geloven niet dat Jezus op aarde is gekomen  
als degene die God aan Abraham had beloofd.  
Ik zal je een andere keer wat meer vertellen uit 
die boeken.

De andere Bijbel heeft het Oude Testament, 
maar ook het Nieuwe Testament. Toen Jezus was 
geboren was het verbond van God met Abraham 
niet meer nodig. In de eerste vier boeken vinden 
we de verhalen over Jezus, zijn geboorte, wat 
Hij heeft gezegd en gedaan, ook de wonderen 
(zie DigiDulfke van november 2021), zijn lijden, 
kruisdood en verrijzenis. Hij heeft bij het Laatste 
Avondmaal de H.Mis ingesteld en gezegd dat 
dat het nieuwe verbond was: Hij gaf zijn leven 
voor ons, wij moesten leven zoals Hij het van ons 
vroeg. Dan konden wij na onze dood eeuwig bij 
God zijn. Dit is het belangrijkste gedeelte van 
het Nieuwe Testament. Verder staat er in hoe de 
apostelen de boodschap van Jezus gingen rond-
vertellen en de brieven die zij schreven aan de 
mensen die zo wilden leven.

Het Oude Testament werd eerst mondeling door-
verteld, later in het Hebreeuws opgeschreven 
(zie de foto bovenaan deze pagina). Ze lezen van 
rechts naar links en beginnen dus ook (voor ons) 
achter in het boek.
Het Nieuwe 
Testament werd in 
Grieks geschreven 
(zie foto), later in het 
Latijn en daarna in 
alle talen. Het is het 
meest gelezen en 
verkochte boek in 
de hele wereld.

Het verhaal van ...
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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 Michal van 9 uit Nigeria 
“Lieve Paus Franciscus, Hoe kunnen conflicten 
in de wereld opgelost worden?”

Paus Franciscus antwoordde: 
“Beste Michael,
We moeten de mensen van goede 
wil helpen om over oorlog te praten 
als iets slechts. De reden dat mensen 
oorlog voeren is om meer geld en 

meer macht te krijgen. De echte oorzaak van 
oorlog is egoïsme en hebberigheid. Ik kan niet 
alle conflicten in de wereld oplossen, maar jij 
en ik kunnen wel proberen om de wereld te 
verbeteren. Mensen lijden, en zelfs in jouw 
tekening zie ik een soort verdriet. Ik zie dat jij 
ervaring hebt met conflicten. Maar er is geen 
toverstokje. We moeten iedereen ervan over-
tuigen dat de manier om een oorlog te winnen 
is om geen oorlog te voeren. Ik weet dat dit 
niet makkelijk is. Maar ik ga het proberen.  
En ik vraag jou om dat ook te proberen..”

?
Even iets om  
over na te denken!
Nog een paar weken en het is carnaval.  
Daarna beginnen de zes weken voorbereiding 
tot het mooiste feest van het jaar: Pasen.

Vroeger heette deze periode de vastentijd en 
zoals we al vaker geschreven hebben, werd 
er door mensen gevast: minder gegeten en 
gesnoept. Dat was om na te denken wat nou 
echt belangrijk was in je leven.  
Dat doen we niet meer, maar je 
kunt nog wel daarover nadenken en 
eens bedenken wat jij voor iemand 
anders kunt doen (bijvoorbeeld 
mama, papa, broer, zus, oma, opa, 
de buurman) om te laten zien dat jij 
bijvoorbeeld iets liefs doen voor een 
ander heel belangrijk (misschien het 
belangrijkste) vindt.  

Vraag het Dulfke
Heeft elk kindje dat gedoopt wordt 
een peettante en peetoom?
Dulfke: Het kwam vroeger veel vaker voor dan 
nu dat er plotseling mensen doodgingen,
omdat de dokters toen nog niet zoveel konden 
als nu.
Als een kindje wordt gedoopt, beloven zijn 
pappa en mamma, dat ze het kindje met veel 
liefde zullen helpen en goed opvoeden, maar 
ook vertellen over Jezus en leren te doen wat 
Hij ons vraagt.
Een peetoom en peettante beloven de papa 
en mama daarbij te helpen en ook te zorgen 
dat het met het kindje goed gaat als zijn papa 
of mama iets zou overkomen.
In deze tijd is dat laatste gelukkig niet zo vaak  
meer nodig, maar die speciale aandacht 
moeten ze natuurlijk wel hebben (niet alleen 
voor een extra cadeau op de verjaardag).  
Het mogen ook twee peetooms of twee  
peettantes zijn.

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.

Het Evangelieboek
In bijna alle kerken vind je een groot boek op een 

speciale standaard met een of twee kaarsen erbij.

In een viering wordt dan op een gegeven 

moment dat boek van de standaard gehaald en 

naar de lezenaar gebracht. Daar staat dan soms 

ook een acoliet of misdienaar bij met brandende 

kaars. Er wordt dan een verhaal gelezen, terwijl 

iedereen in de kerk gaat staan. Dat boek is het 

Evangelieboek.

De verhalen zijn vastgelegd over drie jaar, dus 

elke drie jaar hoor je weer hetzelfde. Het leven 

van Jezus is opgeschreven door vier leerlingen 

van Hem. Ieder heeft dat op zijn eigen manier 

gedaan; daarom is er ook verschil tussen de 

verhalen al zijn de gebeurtenissen vaak hetzelfde.

Als je op een verjaardagsfeestje bent van een 

vriend(in) vertel jij als je thuiskomt er waarschijn-

lijk iets anders over dan een vriendje, dat er ook 

was. Misschien heeft die een spelletje gewonnen 

en jij niet. Of jij hebt iets gehoord dat je heel leuk 

vond, terwijl hij toen ergens anders was. Of jij 

vond het gebakje lekkerder dan de limonade die 

hij zo lekker vond.

Doordat we dus vier verhalen hebben over alles 

wat Jezus heeft gedaan, weten we ook best veel  

van wat Hij heeft gezegd en gedaan. Drie verhalen  

vertellen vaak dezelfde gebeurtenissen, alleen, 

zoals ik al zei, net even anders. Eén verhaal komt 

er telkens met een stukje tussendoor. Dat is  

het verhaal dat Johannes heeft opgeschreven.  

Hij kende de andere verhalen, maar vond dat er 

soms iets miste en dat heeft hij aangevuld. 

Het woord ‘Evangelie’ heeft ook een betekenis. 

Het komt uit het oude Grieks en betekent goede 

(meestal zeggen wij blijde) boodschap. Het laatste 

stuk: ‘angelie’, doet je misschien denken aan 

‘engel’. En dat klopt, want een engel is ook een 

boodschapper van God. In de Bijbel lezen we ook 

heel vaak dat een engel een boodschap van God 

overbrengt. Het Evangelieboek brengt dus alle 

blijde boodschappen van Jezus over.

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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Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl,  
Paul Versteegh, freepik.com, pinterest.com, 
tijdmetkinderen.nl, kerkbladgaandeweg.nl



Zoek de 10 verschillen
Op de plaatjes hieronder zie je engelen de 
trap naar de hemel omhoog klimmen en naar 
beneden gaan. Kun jij de tien verschillen 
tussen de plaatjes vinden?

Doolhof

Woordzoeker

hemelPuzzelpagina

Brood
Bloem
Deegtrog

Gist
Kneden
Meel

Oven
Rijzen
Water

Zout
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Kleurplaat Bijbel
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