
Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
5 april 18.30 uur: tweede infoavond voor  
de eerstecommunicanten en hun ouders.  
Een hele leuke en gezellige bijeenkomst.
7 april 15.00 uur: eerstecommunicanten 
bezoeken de kapel in Westelbeers en 
ontmoeten er Maria.
14 april 17.30 uur: eerstecommunicanten 
vieren samen Witte Donderdag op een  
speciale manier (eten).
20 april 14.00 uur: vormelingen naar  
Peerke Donders in Tilburg.
10 mei 19.00 uur: gebedsviering  
voor vormelingen met discussie.
9 mei en 20 mei: eerstecommunicanten 
oefenen in de kerk.
22 mei: eerste communie.

H. Antoniuskerk 
14 april 18.00 uur: kinderviering met  
Paul van der Hamsvoort, voor alle Bestse 
communicantjes, ouders, broers en zussen en 
andere belangstellenden, met aansluitend een 
vastenmaaltijd.

Sint-Odulphuskerk, Best 
17 april 09.30 uur: familieviering met zang van  
kinderkoor De Gouden Appeltjes. Aansluitend 
paaseieren zoeken in de pastorietuin.
10 en 17 mei 18.30-19.00 uur: sing-in met 
kinderkoor De Gouden Appeltjes.
12 en 19 mei: oefenen communievieringen.
22 mei 09.30 uur en 11.30 uur:  
eerste communievieringen.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
8 april 15.00 uur: palmpaasstokken maken  
in het parochiecentrum
14 april 18.00 uur: Witte Donderdagviering 
met vastenmaaltijd voor de communicanten en 
hun gezin.
15 april 15.00 uur: kruisweg voor kinderen 
bij de kapel van de Heilige Eik.
17 april 9.30 uur: kleine paasviering in de 
kapel van Sint-Joris.
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Het is bijna Pasen!
Pasen komt eraan. Het lentefeest met eieren 

zoeken en de haasjes.

Waarom vieren we Pasen eigenlijk met eieren?

Eieren zijn een soort symbool van nieuw leven. 

Juist in de lente leggen de vogels eieren 

en krijgen ze jongen om hun leven door te 

geven. 

Vroeger vertelde men een kinderverhaaltje 

over de paaseieren. Witte Donderdag luiden 

de klokken in de kerk voor het laatst en dan 

pas weer met Pasen. (Dus de dagen rond 

de dood van Jezus wordt er niet feestelijk 

geluid). Men vertelde toen dat de klokken 

naar Rome gingen om de paaseieren te halen!

Pasen is natuurlijk het grote feest (het 

grootste feest), want Jezus werd weer levend. 

Hij liet daardoor zien, dat de dood niet het 

einde is. Er is nieuw leven na de dood.  

Dat nieuwe leven verbindt het met elkaar.  

Dus is Pasen het feest van het nieuwe leven.
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De kerk
Als ik “de kerk zeg”, denken jullie natuurlijk alle-
maal aan het gebouw waar we samenkomen voor 
de diensten. Maar dat woord heeft drie beteke-
nissen. Ik zal ze alle drie noemen.

Jezus heeft de 
kerk gemaakt 
en tegen 
Petrus gezegd 
dat hij die 
moest leiden. 
Uiteindelijk zijn 
dit allemaal 
gemeen-
schappen 
geworden die 
geleid worden 
door priesters.
Deze horen in 
groepen bij een 
bisschop en 

de bisschop van Rome is de belangrijkste en die 
noemen we de paus. Overal op de hele wereld 
(dat is de betekenis van het woord katholiek) 
zijn de diensten hetzelfde en er wordt door het 
bestuur in Rome ook opgelet dat dat zo is.

De tweede betekenis is dus die van het gebouw. 
Elke gemeenschap heeft zo’n gebouw en daar 
komen de mensen samen om te zingen, de 
heilige mis te volgen en een kaarsje op te steken.

Het gebouw is van de gemeenschap en die 
onderhoudt het ook. Ook bruiloften en begrafe-
nissen worden in dat gebouw gehouden en ook 
de dopen, de eerste communie en het vormsel.

De derde betekenis is de belangrijkste: de Kerk 
van Jezus zijn alle mensen die willen leven zoals 
Jezus hen dat heeft voorgedaan. Zij zijn gedoopt 
en horen daarom bij die volgelingen van Jezus. 
De belangrijkste boodschap van Jezus: 

God houdt van ons en wil graag dat wij 
net zoveel van Hem en elkaar houden, 

wordt aan die mensen voorgehouden en zo 
zouden zij ook moeten leven. 

Het verhaal van ...

?Vraag het Dulfke
Waarom heeft elke kerk een naam?
Dulfke: Als een bouwpastoor (een priester die 
de opdracht krijgt een nieuwe 
gemeenschap op te richten 
en een kerk te bouwen) een 
speciale heilige of een speciale 
gebeurtenis in gedachte heeft, 
die hij als voorbeeld wil zien 
voor zijn ‘parochianen’, dan  
kan hij de bisschop, die hem 
die opdracht heeft gegeven, vragen of die 
naam wordt goed gekeurd. Als dat zo is, wordt 
de kerk en de gemeenschap (de parochie) in 
het vervolg met die naam genoemd.

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



DigiDulfke • pagina 3 van 7 • april 2022

Palmpaasstokken 
maken
Oirschot - Op vrijdag 8 april kunnen jullie een 
palmpaasstok komen maken in het parochie-
centrum tussen 15.00 en 16.30 uur.

Wij zorgen voor een houten kruis, groene 
takjes en een broodhaantje. Je mag zelf andere  
versieringen meenemen, zoals pindanootjes, 
rozijnen, paaseitjes e.d. en stroken crêpepapier 
in de kleuren paars, geel (of wit) en rood.  
Je mag de spullen ook komen ophalen en 
de stok thuis maken. Je feestelijk versierde 
palmpaasstok kun je brengen naar iemand die 
wel een steuntje kan gebruiken. Bijvoorbeeld 
iemand die ziek is of misschien iemand die veel 
alleen is. Zo laat je zien dat je aan hem of haar 
denkt. Juist in de Goede Week, de dagen vóór 
Pasen, is dat een heel mooi gebaar!

Voor het maken van een palmpaasstok moet  
je je wel even opgeven: dat kan t/m woensdag 
6 april door een mailtje te sturen naar:  
gezinsvieringoirschot@gmail.com

Kruisweg voor 
kinderen
Oirschot - Op eerste paasdag, zondag  
17 april om 9.30 uur is er een speciale  
‘Kleine Paasviering’ voor jonge kinderen.

Deze viering is in de kapel van Sint-Joris, 
ingang Gasthuisstraat. We vertellen het paas-
verhaal en kinderkoor De Triangel zingt mooie 
liedjes. Na de viering wandelen we naar de 
pastorietuin, waar jullie paaseieren kunnen 
zoeken. Ook is daar iets te drinken voor de 
kinderen en hun ouders. Van harte welkom!

Natuurlijk zijn alle kinderen welkom!
Of je nou uit Best, Spoordonk,  
Oost-, West- en Middelbeers of 

Oirschot komt.

Activiteiten 

in Oirschot

Alle kinderen 

zijn welkom!

Vastenmaaltijd
Oirschot - Op Witte Donderdag, 14 april, is er 
om 18.00 uur een Witte Donderdagviering voor 
de communicantjes van 2022 en hun ouders, 
broertjes en zusjes.

Aansluitend houden we een eenvoudige 
vastenmaaltijd met soep, brood en vissticks.

Kleine paasviering
Oirschot - Op Goede Vrijdag, 15 april, is er om 

15.00 uur een kruisweg voor kinderen bij de 

kapel van de Heilige Eik.

We starten om 15.00 uur bij de kapel en lopen 

dan langs de veertien staties in het bos.  

Aan het einde van de kruisweg mogen jullie 

een kaarsje aanmaken in de kapel en daarbij 

bidden we, dat er spoedig vrede mag komen in 

Oekraïne. Fijn als je je even aanmeldt met een 

mailtje naar: gezinsvieringoirschot@gmail.com
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Aan de palmpaasstok kun 
je iets aflezen van de Goede 

Week en van Pasen
Kruis
De vorm van de palmpaasstok is 
die van een kruis. Dit kruis doet ons 

denken aan Goede Vrijdag, toen Jezus 
zijn kruis droeg en ook stierf aan dat kruis. 
Het kruis is ook het teken van het nieuwe en 
eeuwige leven in de hemel. Dankzij Jezus zijn wij 
allen kinderen van God geworden en broers en 
zussen van elkaar. Het kruis wijst naar beneden 
(de aarde), naar boven (de hemel) en naar links 
en naar rechts (de mensen om ons heen).

Kleuren 
Draai papieren of stoffen linten rond het kruis. 
De linten hebben drie kleuren: paars als de 
kleur van de vasten; de 40 dagen voor Pasen 
die ons voorbereiden op dit grote feest van 
Jezus’ verrijzenis; geel (of wit) als de 
kleur van Witte Donderdag en van 
het paasfeest; rood als de kleur van 
Palmpasen en Goede Vrijdag.

Palmtakje(s)
Maak van groene palmtakjes een kransje 
en hang dat om het kruis. De groen-
blijvende palmtakjes verwijzen naar het 
eeuwige leven. Dat was de boodschap 
die Hij wilde brengen, ook toen Hij als  
koning in Jeruzalem werd ingehaald 
en toegezwaaid met palmtakken. 
Het kransje heeft de vorm van de zon en 
verwijst naar Jezus die voor ons het Licht is. 
Daarnaast 
verwijst de 
krans ook 
naar de doornen-
kroon van Jezus, 
die de soldaten op 
zijn hoofd drukten 
om Hem te 
bespotten.

Broodhaantje
Plaats bovenop het palmpaas-
kruis een broodhaantje (een broodje 
dat gebakken is in de vorm van een haan.)

De haan is het dier dat na de duistere nacht 
door te kraaien de morgen en het licht aankon-
digt. Het broodhaantje verwijst naar de komst 
van Jezus, die het Licht van de wereld is en 
met Pasen is opgestaan uit de duisternis van 
de dood. De haan is ook symbool van de 
waakzaamheid. Daarom kijkt de haan op de 
kerktoren altijd in de richting waar de wind 
vandaan komt. De wind symboliseert de kwade 
machten.  
De haan is ook symbool van berouw. De haan 
kraaide toen Petrus op Witte Donderdag,  
de dag dat Jezus gevangen genomen werd,  
tot driemaal toe zei: “Ik ken die man niet!”  
Daarna had Petrus enorm veel spijt ...
Het haantje is van brooddeeg gebakken.  
Het verwijst naar het brood van Witte 
Donderdag, van het Laatste Avondmaal,  
dat Jezus met zijn leerlingen vierde. Het is het 
brood van het joodse Pesachfeest, dat ze die 
avond samen vierden. Maar het brood staat ook 
symbool voor het Brood van Pasen, het Brood 

van de eucharistie, de Heilige Hostie.

Dertig rozijnen en  
twaalf pinda’s in dop

Je kunt een slinger met dertig 
rozijnen en twaalf doppindas aan het 

kruis hangen. De twaalf pinda’s stellen 
de twaalf apostelen voor en de 
dertig rozijnen de dertig zilver-
lingen, waarvoor één van de twaalf 

apostelen, Judas Iskariot genaamd, Jezus 
verraden heeft tegenover de romeinse 
soldaten.

Paaseitjes
Je kunt het 
kruis nog 

versieren met lintjes 
met daaraan: paas-
eieren, die symbool 

staan voor het 
nieuwe leven, 

voor de verrij-
zenis van 
Jezus; 

snoepjes, die kinderen blij maken 
omdat het feest is: Jezus leeft!  

En kaartjes met daarop lieve woorden  
om iemand een Zalig Pasen te wensen.
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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 collecte
Jullie hebben natuurlijk meegemaakt dat er in 

de kerk mandjes rondgebracht worden of nu met 

de corona, stokken met een zakje eraan waarin 

geld wordt opgehaald. Van tevoren wordt er door 

papa en mama thuis gekeken of er voldoende geld 

meegenomen wordt voor iedereen en dan naar de 

kerk. Waarom is dat eigenlijk?

Ik heb jullie al eens verteld hoe de kaarsen 

gebruikt worden als een offertje. Maar dat is een 

offertje dat je aan God wilt geven of aan Maria 

om wat te vragen of voor te danken.

Het geld dat in de kerk opgehaald wordt, heeft 

twee doelen. Het wordt gebruikt om alles in de 

kerk door te laten gaan. Bijvoorbeeld het gebouw 

schoonmaken en in orde houden, alles kopen wat 

er nodig is enzovoorts. Het andere doel is altijd 

geweest: geven voor diegenen die het hard nodig 

hebben. Met een mooi woord heeft dat diaconie, 

dat wil zeggen: zorg voor de armen.

In de eerste paar honderd jaar dat de volgelingen 

van Jezus bij elkaar kwamen om samen de maal-

tijd van Jezus te vieren, namen ze van alles mee: 

kleine dieren, groente, fruit. Dat werd door een 

diaken, toen iemand vanuit de kerk die de zorg 

voor de armen en zieken regelde, aangenomen. 

Na de mis werd dat verdeeld onder degenen 

die het nodig hadden. Zo hielpen de christenen 

elkaar, zoals Jezus gevraagd had. Natuurlijk 

leverde dat vieze handen op en daarom volgde er 

na de offerande (het 

naar voren brengen 

van die gaven) altijd de wassing van 

de handen.

Later kwam er 
geld. Dat werd 
ook eerst naar 
voren gebracht 
om verdeeld te 
worden. Maar 
nog later werd er 
door ‘collectanten’ in de kerk met stokken met 

zakjes eraan (soms met een belletje 

als mensen niet opletten) of mandjes 

geld ingezameld. 

Soms wordt een Heilige Mis gedaan 

door twee bedienaren: een diaken en 

een priester. De diaken neemt dan de 

kelk en de hosties aan en maakt het altaar 

klaar. Dit lijkt dus nog op vroeger, 

toen hij de offergaven van de 

mensen aannam. Als er geen 

diaken is, doet de priester dat. 

Daarna wassen ze nog steeds 

hun handen. Nu is dat niet meer 

omdat de kelk en de hostieschaal vies zijn, maar 

het is meer een ‘symbool’: ze maken zich schoon 

om de Heilige Mis op te dragen.

Als je dus in de kerk meedoet met de collecte, 

geef je dus geld als offergave voor die ‘diaconie’.

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.



Weet jij het antwoord?

Doolhof
Kun jij lam helpen met het  
vinden naar de lekkere  
paaseieren?

Woordzoeker
Kun jij de verborgen woorden vinden in deze 
woordzoeker?

PasenPuzzelpagina

Broodhaan
Eieren
Konijn
Melk

Vlinder
Zonnetje
Chocolade
Hazelnoot

Kuiken
Paashaas
Vogel
Eierdop

Kip
Lente
Tafelkleed
Voorjaar

Zoek de 5 verschillen
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Kleurplaat collecte
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