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Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
1 mei 19.30 uur: opening Mariamaand in de
kapel Westelbeers.
10 mei 19.00 uur: gebedsviering
voor vormelingen met discussie.
9 mei en 20 mei: eerstecommunicanten
oefenen in de kerk.
22 mei: eerste communie.
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23 mei 15.00 uur: speurtocht in de kerk
voor de vormelingen.

Sint-Odulphuskerk, Best
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.
18 juni 17.00 uur: dankviering
eerstecommunicanten, met aansluitend
frietjes eten in de pastorietuin. Broertjes en
zussen, opa’s en oma’s zijn ook welkom.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
22 mei 9.30 uur: Kleine Mariaviering
bij de kapel van de H. Eik.
9 juni (Tweede Pinksterdag) 10.00 uur:
openluchtmis bij de H. Eik, waarin de
communicanten van 2022 zich voorstellen.

Het verhaal van ...

Maria heeft het mooiste
‘beroep’ van de hele wereld!
De meimaand is een speciale Mariamaand en
dus denken we speciaal aan haar. Als je aan
mensen 40 jaar geleden vroeg wat hun ouders
deden hoorde je vaak: Mijn vader is……. (een
beroep) en mijn moeder doet niets! Klopte dat
wel? Natuurlijk niet! Een moeder is 24 uur per dag
bezig als moeder.
Zelfs als zij slaapt heeft een moeder nog een
oortje open om te horen of haar kindje huilt of
slecht droomt of naar de wc moet. Als iemand
kok is het een beroep, maar een moeder kookt
elke dag. Als iemand kleermaker is, is het een
beroep, maar een moeder maakt vaak kleertjes
of zorgt er in ieder geval voor. Als iemand een
schoonmaakbedrijf heeft is dat een beroep, maar
wie maakt iedere keer thuis alles schoon? Moeder
zijn (tegenwoordig helpt vader ook vaak mee) is
een beroep dat eigenlijk nooit rust geeft. Zelfs als
het hele gezin vakantie heeft, gaat de zorg van
een moeder door. Ook voor Maria gold hetzelfde
bij Jezus. En net als iedere moeder al lang van
tevoren weet en voelt dat zij een kindje krijgt,
wist Maria dat ook na het bezoek van de engel.
Maar Maria had het niet zo gemakkelijk. Er was
toen nog geen ziekenhuis en kraamverzorgster of
vroedvrouw. En ook geen auto en geen zwanger
schapsgymnastiek. Toen Maria bijna Jezus zou
krijgen, moest zij op een ezeltje met Jozef naar
Bethlehem en toen was er alleen maar plaats in
een stal met een hooibaal om op te liggen in
plaats van een goed bed en warm water. Toen
Jezus geboren werd, was er geen wiegje in een
mooie kinderkamer, maar een voerbak voor de
os en wat stro. In plaats van leuke jaren waarin de
baby een peuter en kleuter wordt, moesten Jozef
en Maria die doorbrengen als vluchtelingen in een
ander land.

Een moeder is er altijd voor haar kinderen en zij
zal altijd van ze houden, zelfs als ze verkeerde
dingen doen. Maar Jezus deed geen verkeerde
dingen en toch gingen de leiders van het volk
proberen Hem gevangen te nemen en dat lukte
ze ook nog. Al die mensen die eerst zo blij waren
met alles wat Jezus deed en zei, riepen dat Hij
aan het kruis moest. Hoe denk je dat dat voor
Maria was?
Ze snapte daar niets van. Jezus die mensen
vertelde over de liefde van God, die ze te eten
gaf als ze honger hadden en ze beter maakte
als ze ziek waren; die Jezus wilden ze nu dood
hebben. Maria stond aan de kant van de weg
toen Jezus met het kruis op de schouders voorbij
kwam en onder het kruis toen Hij stierf. Toen Hij
dood was heeft ze Hem nog mogen vasthouden
en daarna werd Hij door haar en een paar vriendinnen gewassen en in zijn graf gelegd. Wat had
zij een verdriet! Met Pasen leefde Hij weer. In de
Bijbel lezen we niet of Jezus daarna nog enige
tijd met haar heeft doorgebracht, maar ik denk
haast van wel. Met Pinksteren was zij erbij toen
de H.Geest kwam en de apostel Johannes zorgde
goed voor haar, nadat Jezus dat vlak voor zijn
dood had gevraagd. Maria was een lieve moeder,
maar ook een moeder die heel veel moest lijden,
heel veel verdriet had; niet omdat haar Kind
verkeerde dingen deed, maar omdat anderen
haar Kind verkeerde dingen aandeden.

Jezus heeft Maria gevraagd
onze moeder te zijn.
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< Vervolg van pagina 2
Dat is zij, zij is onze hemelse moeder, maar
nu oefent ze dat ‘beroep’ dus uit voor alle
mensen. Zij ziet de lieve dingen, maar zij ziet
ook de verschrikkelijke dingen die met haar
kinderen gebeuren. Zij kan lachen om kleine
ondeugende dingetjes, maar ook verdrietig
zijn bij alle ruzies en ziekten van die kinderen.

?

Egelhuisjes geplaatst

24 Uur per dag en dat alle dagen is zij nu onze
moeder, die altijd zorg voor ons zal hebben.
Het is een zwaar ‘beroep’ maar wel het mooiste.

Vraag het Dulfke
Waarom breekt de priester de hostie
altijd voor de communie?
Dulfke: De mensen krijgen altijd
een kleine hostie, omdat je die
veel gemakkelijker kunt doorslikken. De priester heeft een
hele grote, zodat de mensen
deze vanuit de hele kerk goed kunnen zien.
Maar ook omdat hij daardoor gemakkelijker
doorgebroken kan worden. Jezus nam bij het
laatste Avondmaal, toen Hij de heilige Mis de
eerste keer opdroeg, brood en dat brak Hij
en gaf het aan zijn leerlingen. Doordat Hij het
afbrak van het grotere brood, was het duidelijk
dat het allemaal van hetzelfde kwam. Het brood
dat werd gedeeld. Zo deelde Jezus Zichzelf met
ons. Als de priester de grotere hostie breekt, is
dat eigenlijk hetzelfde, alleen kun je die niet zo
vaak breken dat iedereen daar een stukje van
kan krijgen, maar de betekenis is hetzelfde.

Nest- en schuilplaatsen zijn heel belangrijk
voor egels. Zij gebruiken deze plekken om
in te slapen, te overwinteren en soms zelfs
om jongen in te werpen. Je kunt natuurlijke
nestplaatsen creëren, maar je kunt ook een
egelhuisje bouwen.
De leden van de werkgroep ‘Groene Kerk’
hebben in april 15 egelhuisjes geplaatst in
de pastorietuinen en begraafplaatsen in
Best, Oirschot en Spoordonk. De huisjes zijn
gemaakt door vrijwilligers van het Vogel
revalidatiecentrum in Zundert. Zo proberen
we de egel, die het moeilijk heeft, te helpen.
Je kunt ook zelf een egelhuisje bouwen
voor in jouw tuin. Kijk hiervoor op
www.egelwerkgroep.com/egelhuisjes
Hoe krijg je een egel in een egelhuisje?
Omdat egels de grenzen van hun gebied
graag onderzoeken, kan het nuttig zijn de
ingang van het huis vlakbij een schutting te
plaatsen. Zo kan de egel de opening makkelijker terug vinden. Egels zijn schuwe dieren;
probeer daarom de ingang verborgen te
houden voor andere dieren.

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

Doolhof
Kan jij de weg door het doolhof vinden?

Welk plaatje hoort bij welk
feest en wat vieren we dan?
Met Pinksteren komt er een einde aan een reeks
van feestdagen. Op al deze dagen hebben we
belangrijke momenten uit het leven van Jezus
herdacht. Zo vierden we zijn geboorte met
Kerstmis en zijn dood en verrijzenis met Pasen.
De cirkel is rond zou je zeggen. Maar nee, met
Pinksteren begint het pas! Vanaf dat moment
gaan de verhalen over Jezus de wereld rond.
Weet jij welk plaatje bij welke feestdag past?

Rekenpuzzel
Laat jouw
rekenkunsten
maar eens zien.
Alle sommen
moeten
kloppen.
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