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Installatie  
pastoor Spooren
Met enthousiast tromgeroffel en trompetter

geschal kwamen alle pastores en andere 

belangrijke mensen van onze parochie de  

basiliek van Oirschot binnen. 

De mis werd voorgegaan door de bisschop 

van ‘s-Hertogenbosch monseigneur De Korte. 

Natuurlijk kwam de nieuwe pastoor ook aan het 

woord. Hij zei in de viering dat hij heel graag een 

herder (dat betekent pastoor) wil zijn voor alle 

mensen van onze parochie. 

Wij hopen dat hij zich heel 

snel thuis zal voelen bij 

ons, door ons te leren 

kennen. En, zoals Jezus 
zegt, dat wij als 
schaapjes ook 
onze herder  
snel zullen  
leren kennen.
(Zie ook vorig 
DigiDulfke.)
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Gouden Ambassadeursspeld voor pastor Spijkers
Na afloop van de mis om de nieuwe pastoor te installeren werd onze ‘oude’ pastoor in het zonnetje gezet door de burgemeester van Oirschot, Judith KeijzersVerschelling. 

Hij kreeg een Gouden Ambassadeursspeld met oorkonde als blijk van grote waarderling  en erkentelijkheid omdat hij zich meer dan  twintig jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente en 
de plaatselijke 
gemeenschap.
Pastor Spijkers,  
nu geen pastoor 
meer, was natuur-
lijk blij verrast.

Speciale vieringen
We zijn weer volop aan de gang! Er is dan  
ook zoveel te vieren, dat we dat op pagina 4 
uitgebreid vertellen.
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Christus Koning
Ik heb jullie al eens iets verteld over het  
kerkelijk jaar. Dat is dus een beetje anders dan 
ons gewone jaar.

Het kerkelijk jaar begint met de eerste zondag 
van de advent. Dat betekent ‘aankomst’. We 
hebben dan vier weken om ons voor te bereiden 
op de komst van Jezus op aarde. Dat vieren we 
met Kerstmis, zoals jullie allemaal weten.

Dan komen nog het belangrijkste feest: Pasen en 
het tweede grote feest: Pinksteren. Maar daar ga 
ik nu niet verder over praten. Als er iets begint, 
zit er ook een einde aan. Dus gaat het kerkelijk 
jaar ook weer stoppen. Dat vieren we dan niet 
met oliebollen of zoiets, maar daarbij denken wij 
aan hetgeen Jezus beloofd heeft, toen Hij naar 
de hemel ging. Hij zei, dat Hij terug zou komen 
om terug te kijken met de mensen op hun leven. 
Alleen zei Hij er ook iets bij: “Niemand weet 
wanneer dat zal zijn!!” Allerlei voorspellingen 
kloppen dus niet, anders zou je het toch weten.
Nou denk ik, dat Jezus het misschien bedoelt 
(maar ik weet dat ook niet zeker), dat het gewoon 
geldt voor iedereen, die dood gaat. Op dat 
moment bestaat er voor jou geen tijd meer, je 
klok staat stil. En dan maak je dus het einde van 
de tijd mee. Of er nog een groot Einde Der Tijden 
zal zijn??? Als dat zo is, dan hoef je daar niet op 
te wachten, want wachten hoort bij de tijd, die 
voor jou niet meer geldt. Iedereen die dood is 
kan dus meteen met Jezus praten over zijn of haar 
leven. Jezus zegt dat je dan terug kunt kijken op 

alles wat je hebt gedaan en dat je dan ook kunt 
zien of je lief bent geweest voor anderen (of juist 
niet). Hij zegt zelfs, dat als je goed voor iemand 
anders bent geweest, dat je dan ook goed was 
voor Jezus zelf. Hij houdt van iedereen en voelt 
en ziet dan ook wat iedereen meemaakt. Je mag 
zelf uitleggen hoe je hebt gedacht en hoe je 
leven was. 

Je ziet dat het dus heel belangrijk is om lief te 
zijn; goed te luisteren naar mama en papa, lief 
te zijn voor je broertje en je zusje, maar ook voor 
andere mensen. Als je dat niet doet, moet je 

later uit kunnen leggen 
waarom. Omdat Jezus 
dat bij iedereen doet, 
is Hij als een soort 
koning, die belangrijker 
is dan alle mensen hier 
op aarde. Dit moment 
komt dus voor iedereen. 
Omdat we hopen dat 
dit voor iedereen een 
fijn moment zal zijn (als 
je dus lief bent geweest 
in je leven) noemen we 
het denken aan Jezus als 
Christus Koning.

Het verhaal van ...
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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 Sacristie 
Er is in elke kerk een ruimte, die de sacristie wordt 

genoemd. Het betekent zoiets als: bewaarplaats 

voor heilige dingen. Je zou ook kunnen zeggen:  

de kleedkamer voor de priester en de assistenten.

Vaak staat er ook een grote kluis. Hierin worden 

de mooie voorwerpen bewaard, die kostbaar zijn. 

Veel voorwerpen hebben we al genoemd, zoals 

de kelk en de monstrans, maar er zijn er nog veel 

meer.

Ook de opbrengst van de collecte (het geld dat in 

de kerk wordt opgehaald tijdens een dienst) wordt 

hier bewaard, tot men het naar de bank brengt.

Er staat een lange kast met grote laden. Hierin 

liggen delen van de kleding die gedragen wordt 

tijdens de viering. De grote kazuifels en mantels 

hangen in de grote hangkasten.

Er zijn ook kasten met de kerkkaarsen en de kleine 

kaarsjes die je kunt kopen om zelf een offertje te 

brengen. De geluidsinstallatie en tegenwoordig 

ook vaak de camerainstallatie staan er ook en 

kunnen vanaf daar bediend worden. Natuurlijk is 

er een kraan om de handen te wassen voor de 

dienst begint.

Ik heb jullie ook verteld van de koster (DigiDulfke 

van mei 2022). Tijdens de dienst in de kerk is de 

koster vaak in de sacristie en volgt daar wat er in 

de kerk gebeurt. Hij/zij kan dan ondertussen de 

installaties bedienen, zodat de mensen alles goed 

kunnen horen en de mensen die via televisie of 

internet meekijken alles goed kunnen volgen.

?Vraag het Dulfke
Opa en oma kijken meestal naar onze 
kerk via de televisie, sinds ze ziek zijn 
geweest. Is dat hetzelfde als naar de 
kerk gaan?

Dulfke: Sinds de vervelende coronaziekte 
hebben onze kerken een camera, zodat 
het ook te volgen is via de televisie of de 
computer. Veel mensen gebruiken dat en zo 
kunnen zij gelukkig, als ze zich niet gezond 
genoeg voelen om naar de kerk te gaan, toch 
bijna alles meemaken. Natuurlijk kunnen ze 
niet meedoen aan de communie en ook missen 
ze de sfeer en het samen zingen en kerkzijn. 
Maar samen bidden en luisteren naar de preek 
kunnen ze dus wel doen.

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

Egel
huisjes
Met het oog  
op ‘dierendag’ 
hebben we  
met een 
groepje kinderen en de 
werkgroep ‘gezinsvieringen’ enkele egelhuisjes geplaatst in de pastorietuin in Oirschot. 
Ook op de kerkhoven in onze parochie  Sint-Odulphus van Brabant worden  overwinteringshuisjes voor egels geplaatst.  Mooi initiatief vanuit onze werkgroep  ‘Groene Kerk’ om dit beestje, dat het moei-

lijk heeft, 
een pootje te 
helpen.
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H. Antoniuskerk, Best
Dinsdag 8 november 19.00 uur: derde 
gebedsdienst voor vormelingen en ouders 
door pastoor Spooren. Als vervolg en afsluiting  
van de eerdere zinsdelen is nu het thema:  
“en in zijn Geest te leven.”  We staan stil bij de 
symbolen voor de heilige Geest: zalf, olie, vuur. 

Woensdag 6 november 19.00 uur:  
Generale repetitie voor de vormelingen  
en ouders.

Zaterdag 26 november 19.00 uur: 
Vormselviering. Pastoor-deken Spooren 
komt 21 jongens en meisjes het H. Vormsel 
toedienen. De muziek wordt verzorgd 
door Meeske van Halteren (piano en 
orgel) en Susanne Kratsborn (dwarsfluit). 
Jan de Ruyter zorgt weer voor een mooie 
PowerPointpresentatie.

Speciale vieringen
SintWillibrorduskerk, Middelbeers 
Zaterdag 12 november 19.00 uur:  
viering waarin de  eerstecommunicanten  
zich aan ons voorstellen.

Donderdag 9 maart: tweede infoavond  
in de kerk voor kinderen en ouders.

Donderdag 23 maart: bezichtiging  
van de kerk.

SintPetrusbasiliek, Oirschot
Zondag 20 november 10.00 uur:   
20 jongens en meisjes uit Oirschot ontvangen 
het sacrament van het vormsel. Er wordt 
gezongen door zanggroep Mixed Voices  
en het vormsel wordt namens de bisschop  
toegediend door onze nieuwe pastoor en 
deken, Felie Spooren.

SintOdulphuskerk, Best 
Zaterdag 12 november 17.00 uur: 
Gezinsviering met als thema ‘Sint-Maarten’. 
Tijdens de viering stellen de vormelingen 
zich voor. Na afloop is er een tocht met 
lampionnen naar de tuin van de pastorie. 
Daar drinken we nog chocomel en eten een 
Sint-Maartenbroodje. 

Zondag 27 november 9.30 uur: Familieviering 
met als thema ‘Sinterklaas’. De Goedheiligman 
zal een bezoek aan onze kerk brengen. 
Kinderkoor ‘de Gouden Appeltjes’  
luistert de viering op.

Zondag 11 december 11.00 uur: kinderviering 
met als thema ‘Op weg naar Kerstmis’.  
We nodigen alle kinderen, samen met hun 
(groot)ouders, broertjes en/of zusjes van harte 
uit voor deze bijzondere viering. Colofon
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Ontwerp, opmaak en beeldredactie   
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Aan of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie 

van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen 

naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Tips, 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
Het verhaal van Mozes en de tien geboden. Kun  
jij de tien verschillen tussen de plaatjes vinden?

Hoeveel?
Drie mannen lopen door een wijngaard om 
druiven te plukken. Welke man plukt de 
meeste druiven? En hoeveel trossen heeft hij?

cijfersPuzzelpagina

Sudoku
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Kleurplaat Christus Koning
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