
Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
Nu de eerste communie en het vormsel zo 
prachtig verlopen is, zijn er nu geen speciale 
vieringen tot na de vakantie.

Volgend jaar is er geen vormsel in de Beerzen, 
omdat dit jaar 2 klassen zijn samengevoegd.
Wel een Eerste H.Communie natuurlijk. 
De voorbereidingen daarvoor starten: 
Maandagavond 26 september.
We gaan er samen weer een heel mooi feest 
van maken.

H. Antoniuskerk, Best
Nadat we dit schooljaar de voorbereiding 
hebben moeten afbreken, kon die wel weer  
in het voorjaar opgepakt worden en kijken  
we terug op een mooie vormselviering op  
12 maart. De informatieavond en verder  
planning voor 2022 zijn nog niet bekend,  
maar wel de datum van de vormselviering:   
zaterdag 19 november 19.00 uur. 
In september volgt de datum van de 
informatieavond.

Sint-Odulphuskerk, Best 
Na twee mooie eerste communievieringen in 
mei, ligt de datum voor 2023 al vast: zondag 
23 april. Meer informatie volgt eind november.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Zondag 3 juli 10 uur:  
Eerste communieviering.  
Deze viering wordt rechtstreeks  
uitgezonden door Omroep  
Oirschot Een-TV en is ook  
te zien via Kerk-TV  
op de website.

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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Vakantie!
Digidulfke gaat met vakantie en JULLIE 

OOK! Komende maand (eerste weekend van 

augustus) komt er geen DigiDulfke,

maar in september weer wel.

Digidulfke wenst jullie een hele mooie 

vakantie, waarin jullie kunnen bijkomen, 

je misschien voorbereiden op de grote 

school, je accu kunnen opladen. Waarin jullie 

kunnen genieten van bijzondere dingen 

doen, fietsen, zwemmen, kamperen, nieuwe 

gebieden verkennen en andere mensen zien. 

Waar je kunt zorgen dat papa en mama ook 

vakantie hebben en misschien zie je in andere 

gebieden ook wel eens een mooi kapelletje of 

kerk waar je een kaarsje aan kunt steken.

Geniet ervan en we hopen dat  

jullie allemaal weer  

gezond en veilig thuiskomen!

Tot september!
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Kloosters
De leerlingen van Jezus gingen na zijn hemelvaart 
rond in alle gebieden die toen bekend waren, om 
de mensen over Jezus te vertellen. Ze vertelden 
wat Hij allemaal had gezegd en gedaan en soms 
mochten ze van Jezus ook wonderen doen. Dat 
ging zo bijna 400 jaar.

Toen waren er mensen die vonden dat ze eigenlijk 
beter bij elkaar konden gaan wonen en samen 
werken en nieuwe dingen leren ontdekken, zodat 
zij op die manier mensen dingen konden leren of 
mensen helpen die naar hen toe kwamen. 

Er moesten wel regels zijn voor de bewoners 
en zij moesten duidelijk maken dat zij bij elkaar 
wilden horen. En vooral was het duidelijk dat zij 
dat deden, omdat de boodschap van Jezus hen 
voor ogen stond om dit te doen. Ze baden een 
paar keer per dag samen en deelden het werk in.

In de middeleeuwen waren er heel veel van dat 
soort kloosters, zoals die gebouwen/gemeen-
schappen genoemd werden. Ze gingen ook 
speciale taken uitvoeren. Er waren kloosters die 
zich bezig gingen houden met ziekenverzorging 

en probeerden meer medicijnen te maken, 
anderen probeerden landbouwmethoden te 
ontwikkelen en weer anderen gingen zich vooral 
met onderwijs bezig houden. Ze verzamelden 
boeken en bouwden grote bibliotheken, zodat 
er ook goed gestudeerd kon worden. Ze hielden 
zich bezig met het bestuderen van de sterren en 
andere talen. 

Toen allerlei landen hier in Europa op weg gingen 
om nieuwe gebieden in de wereld te ontdekken, 
gingen er monniken en zusters mee als missi-
onarissen om de mensen in die landen met de 
nieuw ontdekte methoden te helpen en hen over 
God te vertellen. Ik hoorde laatst iemand uit 
Indonesië zeggen, dat zij nooit dit moderne land 
waren geworden als er geen missionarissen waren 
geweest. Ze waren in Japan, in China, in Afrika en 
in Zuid-Amerika. 

Overal op de wereld zijn kloosters en die doen 
nog steeds heel veel voor de mensen die daar 
wonen. Er zijn ook veel kloosters die volgens hun 
regels zelf voor hun geld moeten zorgen, die 
maken bijvoorbeeld lekker bier om te verkopen. 
Anderen leven vooral van wat mensen hen geven. 
Die regels zijn gemaakt door degene die dat 
klooster heeft ‘gesticht’, gemaakt. Heel bekenden 
zijn Benedictus en Franciscus. Als je de gele-
genheid hebt, moet je zo’n klooster eens gaan 
bezoeken. Misschien kom je er in de komende 
vakantie wel een tegen!

Het verhaal van ...
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Uitnodiging voor de Oekrainers  
in Oirschot, De Beerzen, Best en Spoordonk

Op zondag 3 juli nodigt de parochie alle 
Oekraïners die woonachtig zijn in de gemeenten 
Best en Oirschot inclusief hun kinderen uit in de 
Oirschotse Basiliek.

We gedenken dan de slachtoffers die in de  
oorlog vielen en we bidden voor alle   
Oekraïners, voor hen die nog in hun eigen land 
verblijven en ook voor hen die op de vlucht zijn.

Het programma:
13.00 uur:  Bijeenkomst in de Oirschotse Basiliek.
14.30 uur:  Concert van Cést la Vie in de  

pastorietuin: Nieuwstraat 17.

Het concert is voor iedereen gratis toegankelijk.  
In de pauze en na afloop van het concert om 
16.30 uur zorgen we voor een hapje en een 
drankje. De kinderen kunnen spelen in de  
pastorietuin. U bent allen van harte welkom.

?Vraag het Dulfke
Waarom zie je in kapelletjes en kerken 
vaak bloemen?

Dulfke: Een bloem is een deel van een plant 
die, vooral door de prachtige kleuren, insecten 
naar zich toe lokt. Deze zorgen ervoor dat 
de planten zich verspreiden. Door die mooie 
kleuren en soms bijzondere vormen vinden 
mensen het fijn bloemen ook in huis te 
hebben. Kerken en  kapellen worden heel 
mooi gemaakt, omdat mensen die eigenlijk 
voor God maken. Als zo’n kerk of kapel er al 
staat en mensen willen zelf nog iets geven, 
doen ze dat met bloemen (of kaarsen). Het ziet 
er dan mooi en feestelijk uit. Je kunt hiermee 
natuurlijk ook eens dankjewel zeggen: Zeg het 
met bloemen!

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

Talenten
De eerstecommunicanten en vormelingen uit de Beerzen hebben laten zien dat ze talenten hebben.

De communicanten het talent van het delen: van het geld dat zij hebben gekregen met  hun feest hebben deze 15 kinderen € 187,-  bij elkaar gebracht voor het goede doel: 
‘Jarige Job’.

De 15 vormelingen hebben veel talenten 
ingezet om de opdracht aan het begin van het traject: ‘Doe iets met je talenten’ tot 
een succes te maken. Zij kregen van de kerk ieder € 1,-  en hebben er véél van weten 
te maken! Ze hebben er door te bakken, 
klussen te doen, muziek te maken, enz. enz. € 459,55 van gemaakt!! Geweldig!! Het geld wordt overgemaakt aan de Beerse missionaris Kees Hems, die zijn talenten inzet voor arme mensen in Kenya.

Frater Hems heeft in Kenia de vormselviering via internet teruggekeken. Het gevolg is nu dat de vormelingen van de Beerzen door hun opbrengst volgend jaar 15 kinderen uit Kenia gratis naar school kunnen laten gaan! 

Zo zie je dat het inzetten van je 
talenten voor veel mensen tot een 

mooi resultaat kan leiden. 

De kinderen in Kenia gaan proberen contact te leggen met hun Beerse weldoeners.
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Colofon
Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, 
Theamarie Geilleit - Goossens

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl,  
Paul Versteegh, freepik.com, pinterest.com,  
Denksport junior

Wat 
hoort er 

bij de 
kerk?

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

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.

Koren 
Nu bedoel ik natuurlijk geen graan, maar de 

zang, de muziek. Zolang we weten hebben 

mensen muziek gemaakt. Kleine kinderen, grote 

mensen, zelfs dieren reageren op muziek. Muziek 

kan je blij maken, maar misschien ook een beetje 

droevig.

Van fluitjes die je van houtjes of riet kunt maken 

en trommelen op de grond, tot instrumenten 

die bijna vanzelf spelen doordat de ingebouwde 

computer dat doet; iedereen weet wel ergens 

geluid met een ritme mee te maken. Maar weet 

je wat het mooiste instrument is? Je stem. Met 

je stem kun je dingen aan elkaar duidelijk maken 

door het te zeggen, maar met je stem kun je ook 

zingen. Vrolijk, droevig, zorgen dat luisteraars 

gaan nadenken.

Dit hebben de mensen ook altijd gedaan in  

de kerken. In de Bijbel lezen we zelfs dat een  
 

 
engelenkoor zong bij de geboorte van Jezus.  

Wat is nu een koor? Je kunt natuurlijk alleen 

zingen, zoals in bad of onder de douche, of als 

je aan het spelen bent. Je kunt ook met meer 

mensen gaan zingen. 

En als je dan een indeling maakt van mensen die 

mooi hoog kunnen zingen en mensen die mooi 

laag kunnen zingen en je zingt samen een lied dat 

voor beide klanken eigen noten heeft, dan heb je 

koormuziek. Natuurlijk kan dat begeleid worden 

met andere instrumenten, maar het gaat vooral 

om het koor. Mensen in de kerk zingen ook graag 

mee, maar een feestelijke viering moet eigenlijk 

een koor hebben, die liederen zingt die bij dat 

feest horen. 

Kan iedereen zingen? Ja, dat wel, denk maar aan 

‘Lang zal hij/zij leven’, maar niet iedereen kan 

zomaar de juiste toon vinden. 

Sommigen zeggen dat het voor 

iedereen te leren is, maar het 

belangrijkste is dat je gewoon 

plezier hebt in het zingen en in 

het luisteren ernaar.

Ik wens iedereen dan ook altijd 

veel plezier met het mooiste 

instrument dat er is en dat 

iedereen heeft: je zangstem!



Zweeds cijfercode
Los de puzzel op. De pijltjes laten zien waar 
je de woorden moet invullen. In vakjes met 
hetzelfde cijfer staat ook dezelfde letter. Let op 
de richting van de pijltjes. We hebben al een 
paar letters ingevuld. Succes!

vakantiePuzzelpagina

Zoek de 10 verschillen
Ruth zoekt korenaren op het veld van Boaz

Rijmen maar
Kijk naar een woord en zoek het plaatje dat 
daarop rijmt. Zet de letters die bij de plaatjes 
horen in de vakjes onderaan. Alles goed inge-
vuld? Dan lees je een woord. We hebben er al 
eentje voorgedaan.
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Kleurplaat zomer
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