
Kerststallenroute De Vleut 
viert 10-jarig bestaan
Best - De levensgrote kerststal bij de 
Mariakapel in De Vleut is al jaren een begrip  
in de omgeving. De kerststallenroute vindt 
plaats van zondag 18 december 2022 tot en  
met vrijdag 6 januari 2023. 

Dit jaar is het precies 10 jaar geleden dat een 
aantal bewoners een route organiseerde die 
hierop aansloot: de Kerststallenroute.  

Kijk maar eens op:  
www.kerstindevleut.nl

Ook leuk om met  
een groepje te lopen.

Nog eventjes!
Bijna is het zover. Maria en Jozef zijn al onderweg 

op het ezeltje naar Bethlehem.

Daar vinden ze dan helaas geen mogelijkheid  

om te overnachten, maar wel een stal waar al 

een os ligt te wachten bij het lege kribbetje.  

Het ezeltje komt dan bij de os en samen kunnen 

ze voor een beetje warmte zorgen voor het 

Kindje. Heb jij er ook al aan gedacht hoe jij 

het Kindje welkom kunt heten? Ga je Hem ook 

gedag zeggen in de stal net als de herders?
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Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
24 december 16.00 uur: peuterviering,  
waarin peuters als herdertje of engeltje verkleed 
naar de kerk mogen komen. Ze krijgen natuurlijk 
ook wat lekkers te eten en te drinken. 
24 december 19.00 uur: gezinsviering,  
daarna op het kerkplein warme chocomel.
25 en 26 december van 14.00 tot 16.00 uur:  
bezoek aan de kerststal.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
24 december 18.00 uur: gezinsviering met 
uitbeelding van het kerstverhaal met herders, 
koningen, Jozef en Maria en Kindje Jezus.  
Er wordt gezongen door kinderkoor Triangel  
en er komt een dwarsfluitensemble spelen.
25 december 9.00 uur: herdertjesviering  
met een levende kerstgroep.
6 januari 18.00 uur: Driekoningen-zingen 
kinderen kunnen verkleed als ‘koningen’ in 
groepjes van drie gaan zingen voor het goede 
doel van de Vastenactie. Vanaf 17.45 uur  
verzamelen in de kapel van Sint-Joris.  
Om 19.00 uur weer terug en afsluiting af  
met warme chocolademelk.

Sint-Odulphuskerk, Best 
De kinderviering, die gepland stond op  
11 december, gaat niet door. 

Vanaf 10 december is dagelijks de kerststal 
te bezoeken van 8.00 tot 18.00 uur. Er staat 
een wensboom bij de kerk. Hierin kan iedereen 
foto’s, goede wensen, een mooie boodschap, 
tekening of gedicht hangen.
Zondag 18 december 18.00 uur: opening 
van de kerststal en kerststallenroute bij de 
Mariakapel in De Vleut.
25 december 9.30 uur: Herdertjesviering  
met zang van de Gouden Appeltjes.
7 januari van 14.00 tot 16.00 uur:  
Inloop Schelpjesviering

H. Antoniuskerk, Best
25 december van 14.00 tot 16.00 uur:  
kerk open en kun je de kerststal bezoeken.
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De kerstster
Weten jullie dat sterren worden geboren en ook 
sterven? Een ster bestaat uit een heleboel gas en 
door zijn eigen grootte en gewicht zit alles heel 
dicht op elkaar. Dat gas gloeit en daardoor geeft 
een ster licht.
Als een ster afgekoelde stukken rots om zich heen 
heeft (planeten), noemen we die ster een zon.  
Als het gas op is, sterft de ster weer.

Ze schitteren ’s avonds aan de hemel, geven alle-
maal licht, maar staan zo ver weg in de ruimte dat 
dat licht er jaren over doet voor het bij ons is en 
we het zien.
Behalve: … 1 ster. We zien hem nu niet meer, 
maar Kerstmis van het jaar 0 werd er opeens 
een ster geboren, die zoveel licht gaf, dat je 
hem zelfs overdag kon zien. En als je goed keek, 
zag je dat hij zich verplaatste. Laten we nu eens 
net doen of die ster leefde. Dan vertel ik nu het 
volgende verhaal: De ster was geboren en er 
kwam een engel naar hem toe. “Jij krijgt een 
heel belangrijke taak. Je bent precies geboren 
op het moment dat Jezus ook geboren is, maar jij 
bent meteen groot en moet drie mensen de weg 
wijzen naar Jezus. De mensen wonen in Perzië. 
Ga maar gauw.” De ster ging snel naar Perzië en 
straalde daar ’s nachts aan de hemel.

Drie voorname mannen zagen hem aan de hemel 
staan. Ze kenden elkaar goed: Caspar, Melchior 
en Balthasar. Ze vroegen elkaar of ze eerder zo’n 
lichte ster hadden gezien en het leek zelfs of hij 
bewoog. Ze gingen nog eens goed kijken en ja, 
hij stond niet stil zoals de andere sterren.  
Hij bewoog in de richting van het westen.  

Dat moest bestudeerd worden. Het zou wel iets 
heel bijzonders kunnen zijn. Ze namen kostbare 
dingen mee en maakten zich klaar voor een lange 
tocht.

En dat werd het ook. Het was een lange tocht.
Omdat het overdag heet was, reisden zij vooral 
’s nachts. De ster was dan ook het beste zicht-
baar. Hij deed zijn uiterste best om niet achter de 
wolken te komen en leidde de mannen op weg 
naar Jeruzalem. Daar was het opeens een heel 
heldere dag en de mannen zagen hem niet.  
Ze gingen bij de koning van het land vragen of 
deze meer wist. Toen ze weer buiten kwamen was 
het iets minder fel en de ster zorgde dat ze hem 
snel weer zagen. Nog maar een klein stukje.  
In Bethlehem was een leuk huisje en daar stuurde 
hij de mannen naar toe. (De meeste mensen 
denken dat het de stal was, waar Jezus was 
geboren. Maar in de Bijbel staat dat de ster bij  
de geboorte verscheen en dat de drie koningen  
het kindje, Maria en Josef in een huisje vonden.  
Driekoningen in de stal zien er leuk uit en daarom 
houden we die als beelden bij de kerststal.)

Toen ze naar binnengingen om Jezus te bezoeken 
en geschenken te geven, kwam de engel weer 
naar de ster. “Je hebt het prima gedaan en mag 
nu wel weer een gewone ster aan de hemel zijn. 
Dat de koningen van zover zijn gekomen voor 
Jezus, laat zien hoe belangrijk Hij is voor de hele 
wereld en daar heb jij aan meegewerkt”.

De ster ging minder fel branden en zocht een 
mooi plekje aan de hemel. Ik denk niet dat je  
hem nog terug kunt vinden, want er zijn er zoveel!

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.

Wonderen
We hebben nu al heel veel gezien, gehoord en 

geschreven wat er in en bij een kerk hoort,  

maar wat doen we er? Bidden (praten met God), 

kaarsjes aansteken (offertjes om iets te vragen 

of om te danken), luisteren naar de verhalen van 

Jezus, doopsel, vormsel. Maar ook gebeurt er elke 

keer als we de Heilige Mis vieren een wonder.

Wat is een wonder? Kun je wonderen ook zien?

Meestal wel. In het Oude Testament (het deel 

van de bijbel, voor Jezus geboren werd) komen 

er enkele wonderen voor, maar de meeste in het 

leven van Jezus.

Jezus deed hele speciale dingen, die alleen 

Hij kon. Het waren geen goocheltrucjes, maar 

ze waren bedoeld om te laten zien dat Hij het 

meende wat Hij zei. Hij vertelde dat God van 

de mensen houdt en liet dat zien door speciale 

gebeurtenissen. Hij maakte indruk op Zijn nieuwe 

leerlingen door hen heel veel vis ineens te laten 

vangen, terwijl ze eerst de hele tijd niets gevangen 

hadden. En Hij maakte water tot wijn, om een 

bruidspaar te helpen en Zijn leerlingen te laten 

zien, dat Hij van alles kon.

Hij gaf heel veel mensen te eten van een paar 

broden en visjes; Hij maakte een meisje dat 

gestorven was en een jongen die gestorven was, 

weer levend. Hij zorgde dat een blinde weer  

kon zien, een verlamd iemand weer kon lopen  

en liet mensen met de verschrikkelijke ziekte,  

die melaatsheid heet, zich weer gezond melden 
bij de priester.

Hij zorgde dat de storm ineens voorbij was en 

het allerbelangrijkste: toen Hij dood was gegaan, 

werd Hij na een paar dagen weer levend en kwam 

verschillende keren bij Zijn leerlingen op bezoek.

Deze wonderen kon je zien. Maar Hij deed ook 

een wonder dat je niet kon zien, maar waar je in 

moest geloven en dat mogen we nu nog steeds 

doen in de kerk, want Hij heeft dat tegen ons 

gezegd.

Toen Hij met Zijn leerlingen de laatste keer voor 

Zijn dood aan tafel ging, nam Hij brood en wijn 

en zei dat Hij dat aan Zijn leerlingen gaf, als Zijn 

lichaam en bloed. Het brood werd Zijn lichaam en 

de wijn werd Zijn bloed, maar dat kon je niet zien 

of proeven. Je moest het geloven.

Elke keer als een priester dit zou doen met 

dezelfde bedoeling (dat het zou veranderen in het 

lichaam en bloed van Jezus) zou dit ook gebeuren. 

Dit wonder gebeurt dus ook elke H.Mis.

Een heel bijzonder wonder. Maar je kunt dat heel 

vaak meemaken.

Er gebeuren ook nog andere wonderen.  

Zo kon na een bezoek in Lourdes een meisje  

zien, terwijl ze geen oogzenuw (verbinding tussen 

ogen en hersenen) had. Maar dat is een wonder 

dat bewezen kon worden en dat men kon zien.  

Het grote wonder in de kerk niet; je moet het 

geloven.
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?Vraag het Dulfke
Waarom grijpt God niet in bij de oorlog?

Dulfke: In het Oude Testament was Jezus nog 
niet op aarde en greep God vaak in, maar 
Jezus is naar ons toegekomen om het goede 
voorbeeld te geven en ons te leren hoe we 
met elkaar om moeten gaan. Maar daarna 
moesten de mensen het wel zelf doen met  
hun verstand en bedoelingen.
Er zijn dus ook altijd mensen die het niet goed 
doen. Op het einde van een leven moet de 
persoon alles wat hij/zij heeft gedaan aan  
God uitleggen. Iedereen heeft dus zijn eigen 
vrije wil. Wij zijn geen marionetjes van God.

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

Vredeswandeling
Kerstmis is het feest van vrede op aarde.  
Daar verlangen we naar! Helaas is het niet 
overal vrede. Denk maar aan de Oekraïne.  
Om ons verlangen naar vrede uit te dragen 
houden we op zondagmiddag 11 december  
een VREDESWANDELING. 

Mensen uit Oirschot, Spoordonk en De Beerzen 
kunnen tussen 15.15 uur en 15.30 uur  
verzamelen op de Markt in Oirschot, naast  
de basiliek. 

Mensen uit Best kunnen verzamelen bij de  
Sint-Annakapel aan de Kapelweg. 

Om 15.30 uur lopen de twee groepen naar  
de Montfortkapel. Daar treffen zij elkaar om 
16.00 uur voor een korte dienst waarin we 
bidden om vrede en lichtjes aanmaken.  
We willen iedereen uitnodigen om een lichtje 
mee te nemen en om voor de veiligheid zoveel 
mogelijk een reflecterend hesje aan te doen.

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, Wilfred van Nunen,  
freepik.com, pinterest.com, kleurplaten.nl

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.

‘Nee’ 
tegen 
plastic 
soep
Oirschot - In het 
torenportaal 
van de Basiliek 
staat nog 
steeds een 
kliko waarin 
plastic  
statiegeld-

flesjes gedaan kunnen worden  
ten bate van The Plastic Soup Foundation.



Sudoku
In elk vakje hoort een cijfer van 1 tot en 
met 9 te staan. Vul het diagram zo in, dat 
in elke rij, elke kolom en elk blok van 3 
keer 3 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 één 
keer voorkomen.

Doolhof
Hoe komen de herders en de drie koningen bij 
het kindje Jezus?

KerstmisPuzzelpagina

Puzzel
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Kleur- en bouwplaat kerststal
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