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Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
8 juni 19.00 uur: de vormelingen oefenen in
de kerk.
10 juni 19.00 uur: toediening van het Vormsel
door deken/pastoor Spijkers namens de
bisschop.
11 juni 19.00 uur: dankviering.

Sint-Odulphuskerk, Best

Terugblik
gouden jubileum

i vierde onze
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,
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maar daardoor zeker
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een mooie bloem me
rden door de
gouden priester. Die we
neefjes en nichtjes
misdienaars en door de
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g van alle mensen
Een mooie afspiegelin
l verschillend en toch
die er waren: allemaa
allemaal één!
feest waar de pastoor
Het was een prachtig
zier op terug zal kijken.
nog lang met veel ple
ie, de gildes en alle
Dank aan de organisat
fantastische dag!
aanwezigen voor deze

12 juni 10.30 uur: Openluchtviering
Odulphusviering in de pastorietuin.
Dit jaar was het helaas te kort dag om goed
te organiseren dat alle communicanten bij
de jaarlijkse Odulphusprocessie betrokken
zouden worden. Het idee is nu, om de
Odulphusprocessie vanaf 2023 mee te nemen
in het communietraject. Daar hopen we later
meer over te kunnen vertellen.
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
6 juni (Tweede Pinksterdag) 10.00 uur:
openluchtmis bij de H. Eik, waarin de
communicanten van 2022 zich voorstellen.

Foutje

Tot onze spijt is de vorige
keer een verkeerde datum
vermeld bij de Speciale vieringen van Oirschot.
Tweede Pinksterdag is niet op 9 juni, maar
natuurlijk op maandag 6 juni. Dan is de
openluchtmis bij de H. Eik om 10.00 uur,
waarin de communicanten van 2022
zich voorstellen.

Het verhaal van ...

Het
talenwonder
van
Pinksteren
Wij weten dat er heel veel
mensen zijn. Wij weten dat er
heel veel landen zijn, waar die
mensen wonen. Wij weten ook dat in die landen
bijna allemaal andere talen worden gesproken.
Als je op vakantie gaat, ga je misschien wel naar
het buitenland, naar België, naar Duitsland, naar
Frankrijk, Spanje of Italië. Misschien bezoeken
jullie nog wel andere landen. Maar hoewel het
leuk is om in zo’n land mooie watervallen of
bergen te zien, uitgestrekte velden of mooie
stranden, is het niet altijd gemakkelijk om
de mensen van die landen goed te verstaan.
Sommige talen lijken wel wat op elkaar, maar ze
zijn niet hetzelfde. Op school leren de mensen uit
Nederland vaak veel talen. In die landen niet.
De mensen in die landen vinden dus ook bijna
altijd, dat wij hun taal maar moeten spreken.
In de tijd van Jezus waren de Romeinen de baas
in het hele gebied rondom de Middellandse Zee.
Zij noemden die zee dan ook: onze zee!
De Romeinen spraken Latijn, maar de volken waar
zij de baas over speelden, wilden niet allemaal
Latijn praten. Veel mensen die gestudeerd
hadden spraken wel Grieks. Maar er waren toen
niet veel mensen die studeerden.
Jeruzalem was een grote stad in die tijd, waar
veel mensen naar toe kwamen om handel te
drijven en er waren ook veel mensen die van
oorsprong Joods waren, maar al heel lang in het
buitenland woonden.

Vanwege de feesten en de handel kwamen zij ook
vaker naar Jeruzalem.
Tien dagen nadat Jezus naar de hemel was
gegaan, was er ook feest in Jeruzalem.
De vrienden van Jezus waren nog steeds bang
voor de leiders van het Joodse volk, die Jezus
gevangen hadden genomen. Zij bleven in het
afgesloten huis, waar ze het laatste avondmaal
met Jezus hadden gevierd.
Opeens kwam toen de Heilige Geest, met een
groot gedruis en kleine vurige vlammen die
boven ieder van hen kwam branden. Zij kregen
moed, snapten opeens alles wat Jezus gezegd
en bedoeld had en zij gingen het huis uit.
Zij begonnen de mensen over Jezus te vertellen,
maar zij spraken alleen de taal die ze van huis uit
spraken, die uit Galilea! Maar er gebeurde iets
wonderbaarlijks: er waren mensen uit het huidige
Irak, uit Griekenland en het grote eiland Kreta,
mensen uit Arabië en de Noord-Afrikaanse
landen, uit Turkije en Rome.

Zij spraken geen Galilees, maar zij
hoorden de leerlingen allemaal in hun
eigen taal spreken! De Heilige Geest
zorgde dat zij allemaal verstonden wat
er over Jezus werd gezegd.
Wat Hij had gedaan, wat Hij over God had
gezegd en hoe goed zij voor elkaar moesten zijn.
Dat Jezus de beloofde Verlosser was, die al aan
Abraham was beloofd.
Alleen al door dit grote wonder bleven ze
luisteren en de Heilige Geest zorgde dat ze het
ook begrepen. Vanaf dat moment waren de
leerlingen ook niet meer bang en gingen naar alle
landen rond onze zee om over Jezus te vertellen.
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Aanmelden
voor 10 juni

?

Lieve Paus
Franciscus
Kinderen uit de hele
wereld hebben een brief
geschreven aan Paus
Franciscus en beginnen
die brief met: Lieve …
Zo vroeg Basia van 8 uit Polen:
“Lieve Paus Franciscus, Ik wil u graag het
volgende vragen: is uw baan moeilijk, en werd
u aardig gevonden, en wat wilde u worden
toen u zo oud was als ik? Ik heet Basia. Ik ben
acht jaar. Ik hou van de kleur groen.”

Vraag het Dulfke
Als ik klokken hoor luiden denk ik aan
de tijd. Soms is het ook vlak voor de mis.
Maar waarom hoor je ze soms nog meer?
Dulfke: Niet op alle plaatsen worden de
klokken hetzelfde geluid. Soms als er iemand
is overleden, als de mensen naar het kerkhof
lopen om iemand te begraven, als er een
kindje is gedoopt. Er zijn ook plaatsen waar de
klok wordt geluid bij het belangrijkste gedeelte
van de mis, dus als de priester hetzelfde doet
als Jezus bij het Laatste Avondmaal. En verder
worden de klokken feestelijk geluid bij het
lofgebed op Witte Donderdag en daarna
zwijgen zij tot het lofgebed in de Paaswake.
Twee heel feestelijke momenten: bij het eerste
denken we eraan dat Jezus de eerste keer de
H. Mis opdroeg, bij de tweede keer, dat Hij
weer levend uit het graf kwam.

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

Paus Franciscus antwoordde:
“Beste Basia, Ik moet iets toegeven.
Toen ik zo oud was als jij, wilde ik
slager worden. Wees niet verbaasd.
Weet je waarom ik slager wilde
worden? Ik ging altijd naar de markt
met mijn oma en daar was een slager die ik
leuk vond. Hij was een grote man en hij had
een schort om met een zak aan de voorkant.
Als mijn oma hem geld gaf, stopte hij zijn
handen in die grote zak. De zak zat vol geld,
en hij gaf het wisselgeld dan aan mijn oma. Ik
dacht dat hij erg rijk was. Dit had veel invloed
op me, ik wilde net als hij zijn. Het is grappig,
maar ik wilde dit graag aan jou bekennen.”
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Pinksteren

Woordzoeker
Cijfertekening
Teken de lijntjes. Begin bij punt 1, dan naar 2,
en zo verder.

Pinksteren betekent ’vijftig’. Het wordt vijftig
dagen na Pasen gevierd. Kun jij de 50 talen
ontdekken? Ze gaan allemaal minimaal één
keer de hoek om. Je houdt uiteindelijk veertien
letters over. Ze vormen twee woorden van iets
dat met Pinksteren in Jeruzalem te horen was.

ARABISCH

INDONESISCH

RUSSISCH

ARAMEESHet is het ITALIAANS
SERVISCH
Het is druk in Jeruzalem.
Wekenfeest. Van heinde
en ver zijn Joden gekomen

ARMEENS
APANS
SICILIAANS
feest te vieren. Op
straat kun je mensen
in allerlei verschillende
talen met elkaar horen pra

Maar plotselingBENGAALS
gaat er een geruchtJAVAANS
door de stad. Er schijnt
iets heel bijzonders gebeur
SINGALEES
zijn. ’s OchtendsBERBERS
vroeg is een grote KAZACHS
groep christenen bijSOENDANEES
elkaar gekomen. Ook de aposte

Zoek de 5 verschillen

zijn in het huis BIRMEES
aanwezig. De HeiligeKOERDISCH
Geest is in de mensen
komen wonen! Op de hoof
SPAANS
van de mensen zijn vlammen van vuur te zien. Mensen beginnen in vreemde talen te spre
CHINEES
KOREAANS
SURINAAMS
die iedereen kan verstaan. Op één dag komen maar liefst 3000 mensen tot geloof. He
CORSICAANS
MACEDONISCH SWAHILI
Pinksteren. Wat een feest!
DEENS
MANDARIJN
SYRISCH

DUITS’vijftig’. Het wordt
MARATHI
Pinksteren betekent
vijftig dagen naTSJECHISCH
Pasen gevierd. Kun jij de 50 ta

MAROKKAANS
TURKS
ontdekken? Ze EGYPTISCH
gaan allemaal minimaal
één keer de hoek
om. Je houdt uiteindelijk veer

letters over. Ze ENGELS
vormen twee woorden
van iets dat met Pinksteren
in Jeruzalem te horen w
NEDERLANDS
VIETNAMEES

FRANS
OEKRAÏENS
ZULU
ARABISCH – ARAMEES – ARMEENS – BENGAALS – BERBERS – BIRMEES – CHINEE
FRIES
OEZBEEKS
ZWEEDS
CORSICAANS – DEENS – DUITS – EGYPTISCH – ENGELS – FRANS – FRIES – GRIEK
GRIEKS
PAPIAMENTS
HEBREEUWS – HINDI – HONGAARS – INDONESISCH – ITALIAANS – JAPANS – JAVAAN
HEBREEUWS
POOLS
KAZACHS – KOERDISCH – KOREAANS – MACEDONISCH – MANDARIJN – MARATH
HINDI
MAROKKAANS – NEDERLANDS – PORTUGEES
OEKRAÏENS – OEZBEEKS – PAPIAMENTS – POOL

ROEMEENS
PORTUGEES – HONGAARS
ROEMEENS – RUSSISCH
– SERVISCH – SICILIAANS – SINGALEE

SOENDANEES – SPAANS – SURINAAMS – SWAHILI – SYRISCH – TSJECHISCH – TURK

VIETNAMEES
– ZULU
– ZWEEDS.
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