
Kleine Allerzielenviering 
Op zondag 30 oktober om 9.30 uur is de Kleine 
Allerzielenviering in de kapel van Sint-Joris.

We zitten dan midden in de herfst. In de natuur 
zien we hoe bomen hun blaadjes verliezen.  
Er liggen ook zaden en vruchten op de grond. 
Kinderen mogen hun zelfgevonden herfst

spulletjes meebrengen. We gaan er samen 
naar kijken. Alles wat leeft gaat ook weer 
dood. Maar daarna komt er weer nieuw leven. 
Dat is een troost voor mensen die een dierbare 
moeten missen. We steken kaarsjes aan omdat 
we hen nooit zullen vergeten. 

Deze maand is weer 
speciaal ...
... niet alleen omdat er herfstvakantie is!  

Maar oktober is na mei, de tweede Mariamaand, 

waarin we speciaal aan Maria denken.

Oktober noemen we ook wel de Rozenkrans

maand. Wat een rozenkrans is, kun je lezen in  

het DigiDulfke van oktober 2021. 

Als je graag iets wilt, dan zou je er ook eens aan 

kunnen denken eens kaarsje aan kunnen steken in 

een van onze Mariakapellen en het dan aan Maria 

te vragen.

Verder is 4 oktober Werelddierendag, wat natuur

lijk komt omdat op die dag het feest van de 

dierenvriend Franciscus wordt gevierd. Vertroetel 

je huisdier maar lekker.

Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
13 oktober 20.00 uur: Eerste infoavond  
op school voor de ouders van de eerste -
communicanten. 
12 november: Voorstellen eerste-
 communicanten.

H. Antoniuskerk, Best
Dinsdag 11 oktober 19.00 uur: Eerste  
voorbereidingsavond H. Vormsel voor 
ouders en vormelingen. We starten met 
een gebedsdienst met als thema: ‘Wij zijn 
gedoopt…’ De symbolen water, licht en olie: 
wat vertellen ze ons?

Dinsdag 18 oktober 19.00 uur: Tweede  
voorbereidingsavond H. Vormsel voor 
ouders en vormelingen met als thema: ‘om 
te breken en te delen…’ We kijken terug op 
de eerste communie. Zoals brood dagelijks 
voedsel voor ons is, zo wil Jezus geestelijk 
voedsel voor ons zijn: ons kracht en inspiratie 
geven om goed te leven. 

Sint-Odulphuskerk, Best 
Op dinsdag 4 oktober vieren wij het feest  
van Sint-Franciscus en dan is het ook wereld
dieren dag. Tijdens de viering, om 17.00 uur 
bij de kapel in de Vleut, is er een dierenzegen. 
Kom jij ook?  

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Zondag 30 oktober om 9.30 uur is de Kleine 
Allerzielenviering in de kapel van Sint-Joris. 

Zondag 6 november om 11.00 uur is er bij  
de kapel van de Heilige Eik een ‘Sint 
Hubertusviering’. (zie ook pagina 3)

Zondag 20 november om 10.00 uur  
zullen 16 jongens en meisjes uit Oirschot  
het sacrament van het Vormsel ontvangen. 
In de volgende editie zullen we hier meer  
over vertellen.

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
Best, Oirschot, Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers
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Engelen
Vorig jaar december heb ik jullie een verhaal 
verteld van de kerstengel. Er wordt ook wel 
eens tegen iemand gezegd: “je bent een engel!” 
Datzelfde zeggen mensen ook wel eens als ze van 
elkaar houden. Het woord laat ons dus altijd aan 
iets liefs denken. Wat is nou eigenlijk een engel?

In de hele bijbel lezen we wel eens verhalen over 
engelen die mensen bezoeken. Bijvoorbeeld 
de aarstengel Michael, die tegen Adam en Eva 
zei, dat ze een leven buiten het aards paradijs 
moesten gaan leven. De engel die Izaak redde. 
God die met twee engelen bij Abraham op 
bezoek kwam. De engel die Maria kwam vertellen 
dat zij de mama van Jezus zou worden, een engel 
die Jozef waarschuwde voor de slechte koning en 
natuurlijk de engelen die kwamen zingen bij de 
geboorte van Jezus. En zo zijn er nog veel meer.
Engelen zijn dus eigenlijk de boodschappers van 
God. Hoe dat precies zit in de hemel, dat weten 
we niet, want dat wordt nergens verteld in de 
Bijbel. Alleen dat ze er zijn.

Heel oud is ook al het verhaal dat elk kindje 
dat geboren wordt een engel krijgt om hem 
gedurende zijn hele leven te helpen (een engel
bewaarder). Als er iemand bijna een ongeluk 
heeft gehad, of er iets goed afgelopen is, wat 
heel slecht had kunnen aflopen, zegt men dan wel 
eens: “hij had een engeltje op zijn schouder.”

Mensen vinden engelen heel leuk, kijk maar  
eens hoeveel kaarten er zijn met engeltjes erop  
of beeldjes. Heel veel kerststalletjes worden 
volgestopt met engeltjes.

Heel leuk is ook het kinderliedje om te gaan 
slapen:

’s Avonds als ik slapen ga, 
volgen mij veertien engeltjes na: 

twee aan mijn hoofdeind, 
twee aan mijn voeteneind, 
twee aan mijn rechterzij, 
twee aan mijn linkerzij, 

twee die mij dekken, 
twee die mij wekken, 

twee die mij wijzen 
naar ’s hemelsparadijzen (de hemel).

Een leuk versje, maar dat zou  
dus betekenen, dat we allemaal  
14 engeltjes hebben! Een beetje  
veel, maar nogmaals we weten  
niet hoe het precies zit, maar  
ze worden in de Bijbel genoemd,  
dus geloof maar dat ze er zijn!

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

Zo vroeg Thierry van 7 uit Australië: 
“Lieve Paus Franciscus, Waarom zijn veel 
mensen zo arm en hebben zij geen eten?  
Kan God de arme mensen te eten geven,  
zoals hij deed met de 5000 mensen?”

Paus Franciscus antwoordde: “Ja, ja! Dat kan 
hij zeker, Thierry! Hij blijft dit ook doen. Jezus 
gaf brood aan de leerlingen om uit te delen 
onder alle mensen. Als de leerlingen van Jezus 
het brood niet hadden uitgedeeld, zouden 
de mensen  nog steeds honger lijden. Zie je, 
er is brood! En er is genoeg voor iedereen! 
Het echte probleem is dat sommige van hen 
die genoeg hebben, dit niet willen delen met 
anderen. Jezus is niet het probleem, maar de 
gemene en egoïstische mensen die hun over
vloed helemaal voor zichzelf willen houden. 
Jezus is heel streng voor deze mensen.  
We moeten leren om onze rijkdom en ons eten 
te delen. Op die manier zal er genoeg zijn voor 
iedereen en zal iedereen gelukkig zijn.”

?Vraag het Dulfke
Waarom dragen de mensen van de kerk 
vaak jurken?

Dulfke: Als een rechter of advocaat aan  
het werk is, heeft hij ook een soort jurk aan.  
Dit hoort gewoon bij het werk. Het komt  
van de kleding die de mannen vroeger in  
het Romeinse Rijk droegen in de tijd van Jezus. 
Het is in de loop van de eeuwen maar een 
klein beetje veranderd. De kleuren hebben wel 
een speciale betekenis, maar daar hebben we 
het een andere keer over.

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

Sint Hubertusviering bij de Heilige Eik Oirschot - Op zondag 6 november om  11.00 uur is er bij de kapel van de Heilige Eik een ‘Sint Hubertusviering’. Kinderen maar  ook volwassenen zijn allemaal welkom. Sint Hubertus is de patroonheilige van de jagers én de dieren. Daarom mogen mensen ook hun huisdier meenemen. Mensen  en dieren worden  gezegend en mogen  een ‘hubertusbroodje’ eten. Een oude 
traditie die zou 
beschermen tegen hondsdolheid. 
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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 doopvont 
Ik denk dat jullie allemaal wel eens een doop 

hebben meegemaakt. Het kan zijn dat het kindje 

dat gedoopt wordt al kan lopen, maar het kan ook 

zijn dat het nog zo klein is dat het gedragen moet 

worden.

Dopen betekent eigenlijk dat door drie keer water 

over het hoofdje te laten lopen, waarbij wordt 

gezegd: Ik doop jou (dan de namen van het kind) 

in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige 

Geest, het kindje voor het eerst kennis met God 

maakt en ook bij de grote club van de vrienden 

van Jezus hoort. Omdat het kindje nog niet kan 

zeggen dat het zal doen wat er wordt gevraagd 

van ieder lid van die club, zeg maar de spelregels, 

doen zijn mama en papa dat voor hem.

Later bij het vormsel, mag dat kind (maar dan is 

het natuurlijk al veel ouder) die beloften zelf nog 

eens uitspreken. Bij de doop worden bijna altijd 

de familie en vrienden uitgenodigd. 

Soms huilt de baby als hij het water 

voelt en soms lacht hij, omdat hij 

het lekker vindt.

De grote bak, waar het water in zit, 

heet de doopvont. Dit komt van 

het Latijnse woord ‘fons’, dat ‘bron’ 

betekent. Het water moet namelijk 

stromen, net als bij een bron.

In sommige landen in 

ZuidEuropa heb je 

hele mooie doopka

pellen, zoals in Siena, 

Pisa en Florence, 
allemaal steden in 

Italië. Die kapellen liggen dan buiten het eigen

lijke kerkgebouw. Dat kwam, omdat men in de 

tijd dat die gebouwd werden, bedacht dat je 

gedoopt moest worden, vóór je de kerk in mocht 

gaan, want pas als je gedoopt was, hoorde je er 

echt bij. In Nederland was de doopkapel vroeger 

achter in de kerk, maar tegenwoordig is hij vaak 

opzij in een zijkant van de kerk. 

Vaak zie je bij de doopvont ook een beeld staan 

van de achterneef van Jezus: Johannes de Doper.

Hij was de eerste die begon met dopen en heeft 

dat zelfs bij Jezus mogen doen.

Bij het dopen krijgt de baby ook een mooie kaars 

als herinnering. Vraag maar eens aan mama of 

papa of je die van jou nog eens even mag zien.  

Bij het vormsel wordt hij weer gebruikt in de kerk.

In sommige stripverhalen laten ze wel eens een 

lampje branden bij een hoofd van iemand die 

plotseling een goed idee krijgt. Deze kaars is er 

om je voor te stellen, dat je telkens goede  

ingevingen krijgt voor alles in je leven,  

waar je een beslissing over moet nemen.

Aan- of afmelden
Voor aan of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een email 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.



Zoek de 10 verschillen
Jakob ziet in zijn droom een trap met engelen  
die omhoog en omlaag gaan, de Jakobsladder.

Doolhof
Weet jij de weg te vinden?

herfstPuzzelpagina

Woordzoeker Noach

Zoek de volgende woorden:
GENESIS
NOACH
GOD
ZONEN
VERBOND

ARK
ZONDVLOED
REGENBOOG
TEKEN
SEM

CHAM
JAFET
ALLEDIEREN
TWEEAANTWEE
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Kleurplaat engel
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