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12 maart: vormelingen stellen zich voor tijdens
de dienst aan de kerkgemeenschap.
17 maart: eerstecommunicanten bekijken de
kerk. ‘s Avonds komen ouders bij elkaar om
het feestboekje mee samen te stellen.
5 april: tweede infoavond voor de kinderen
en hun ouders.
7 april: eerstecommunicanten bezoeken
de kapel in Westelbeers.
14 april: eerstecommunicanten vieren samen
Witte Donderdag (invulling volgt).

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Vrijdag 11 maart 15.30 uur: Oefenen voor de
Vormselviering van zondag 13 maart
Vrijdag 8 april 15.30 uur: Palmpaasstokken
maken in het Parochiecentrum
Donderdag 14 april 18.00 uur: Witte
Donderdagviering met Vastenmaaltijd
voor de communicanten en hun gezin.

H. Antoniuskerk
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
voorbereidingsavond communicanten
in het Parochiecentrum.
Dinsdag 22 maart 19.00 uur: Tweede
voorbereidingsavond communicanten
in het Parochiecentrum.

Het verhaal van ...

Welke dieren
kwam Jezus tegen?
In de tijd waarin Jezus leefde, kende men het
begrip huisdieren niet.
Dus dieren die zo tam en lief zijn dat we ze in
huis kunnen houden, zoals een poesje of een
schoothondje, kenden ze niet. Er waren wel
honden in dat land, maar die waren om de
schapenkuddes te bewaken tegen wolven.
Leeuwen bestonden er ook wel, maar we lezen
nergens dat Jezus er een heeft ontmoet.
Wel praat Hij over wolven, die de schapen
aanvallen. En zoals al gezegd: heel vaak komen
we schapen tegen.

Jezus praat ook over God als een
goede herder, die heel veel van
zijn schapen houdt.
Vaak hadden mensen schapen, die door de
dorpsherder verzameld werden en dan trok hij
er met de honden op uit om ze telkens op een
ander stuk grasland te laten grazen. (In sommige
landen gebeurt dat nog steeds).
In het verhaal van Jezus’ leven komen ook heel
vaak vissen voor. Een paar keer zorgt Jezus voor
een goede visvangst en sommigen van zijn leerlingen zijn visser. Ook het verhaal waarin Jezus
zoveel mensen te eten geeft, had Hij broodjes en
vissen. Vissers gingen meestal ’s nachts vissen,
want dan koelde het water af en kwamen de
vissen naar boven. Overdag was het veel te heet
en in warm water zit te weinig zuurstof voor de
vissen om met hun kieuwen adem te halen.
Verder vertelt Hij vaker over vogels en zien we
natuurlijk ook de duif bij de doop van Jezus.

In het verhaal van de verloren zoon, horen we dat
mensen in een ver land varkens hadden, maar het
Joodse volk mocht geen varkens eten, want die
waren ‘onrein’; ze aten van alles en je moest heel
voorzichtig met het vlees omgaan, zodat je er niet
ziek van kon worden.
Het vervoermiddel was een paard, maar dat was
voor de meeste mensen te duur, of een ezel.
Daar horen we dan ook vaker over (bijvoorbeeld
bij het kribje). Toen Jezus op Palmzondag
Jeruzalem binnenging, zat Hij ook op een ezel.
Ossen werden gebruikt om houten wagens te
trekken.
Kamelen kende men ook wel, maar die waren er
meer in Egypte en Jezus was alleen als peuter
daar.
Natuurlijk waren er koeien, want men kende ook
melk en kaas. Maar in het verhaal van Jezus wordt
er niet over gesproken.
In de verhalen horen we soms nog geiten
noemen, maar niet zoveel en ook slangen, maar
daar wordt nooit vriendelijk over gesproken.

DigiDulfke • pagina 2 van 6 • maart 2022

Lieve Paus Franciscus

?

Kinderen uit de hele wereld hebben een brief
geschreven aan Paus Franciscus en beginnen
die brief met: Lieve …

Zo vroeg Karla Marie van 10 uit Nicaragua:
“Lieve Paus Franciscus, Ik vind het interessant
om u te schrijven en ben geïnteresseerd in alles
wat met de
katholieke
wereld
te maken
heeft.
Ik vraag
mezelf altijd
af: hebben
slechte
mensen
ook een
beschermengel?”
Paus Franciscus antwoordde: “Beste Karla,
We hebben allemaal een beschermengel!
Een manier om mensen te helpen die slechte
dingen hebben gedaan, is bidden om hun
beschermengel zodat deze engelen hen
kunnen helpen om goede dingen te doen.
Je kunt ook bidden tot je eigen beschermengel, zodat deze bevriend kan raken met de
beschermengel van de persoon die slechte
dingen doet. de engel van deze mens kan
ervoor zorgen dat hij bij zinnen komt. Kinderen
moeten beseffen dat iedereen - goed of
slecht - een beschermengel heeft waar ze tot
kunnen bidden, zodat de engelen voor hen
kunnen zorgen. God geeft ons engelen die
ons helpen om onszelf te verbeteren, te veranderen, en mensen te worden die doen wat
God blij maakt. Beschermengelen zijn ook bij
mensen die slechte dingen doen. Ze proberen
hen op hun fouten te wijzen en hen te laten
beseffen dat zij niet op het goede pad zijn.
Onze engelen zorgen ervoor dat wij goede
gedachten hebben en - in het algemeen zorgen zij voor ons. Sommige mensen luisteren
natuurlijk niet altijd naar hun beschermengelen.
Sommige mensen luisteren bijna nooit. Toch is
hun beschermengel altijd bij hen - altijd.”

Vraag het Dulfke
Dit keer hebben we een leuke vraag van
Stan (bijna 4 jaar) gekregen:

Waarom staat er vaak een haan
op een kerktoren?
Dulfke: Een van de
grote vrienden van
Jezus had het heel
moeilijk toen Jezus
gevangen werd
genomen. Jezus had
hem ook gezegd dat
hij vóór er een haan
zou kraaien, hij drie
keer zou zeggen dat
hij Jezus niet kende.
Hij geloofde dat niet.
Maar toen hij ging kijken wat er met Jezus
gebeurde heeft hij toch drie keer gezegd dat hij
Jezus niet kende, omdat hij bang was zelf ook
gevangen genomen te worden.
De haan staat op de toren, zodat alle mensen
eraan herinnerd worden, dat zij Jezus trouw
moeten blijven. Dat zij moeten blijven doen wat
Jezus van hen vraagt.

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

Ik heb bijna feest!
En jullie mogen erbij zijn!!
In Best staat een grote kerk
met mijn naam: Odulphus.
En elk jaar is er op mijn
feestdag een grote processie
(zie juni vorig jaar). Dit jaar
is er in de processie
ook een plaats voor
de communicanten.
Dus die mogen
meelopen in hun
mooie feestkleren.
Een volgende keer zullen
we hier iets meer over
vertellen.

DigiDulfke • pagina 3 van 6 • maart 2022

Wat
hoort er
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kerk?

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

Het tabernakel
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Zoek de 10 verschillen
De israelieten geven kostbare dingen voor
het maken van de tabernakel.Kun jij de tien
verschillen tussen de plaatjes vinden?

Psalm
Zus
Sacrament
Broer
Dominee
Wijn
Tafel
Maaltijd
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Kerk
Samen
Gemeente Avondmaal
Zingen
Bijbel
Formulier
Kijken
Brood
Jezus
Lezen

Kleurplaat

tabernakel
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