
Beste wensen en 
goede voornemens
Het nieuwe jaar is weer begonnen.

Met Nieuwjaar wensen mensen elkaar  

allerlei goede dingen toe. Ook hebben veel 

mensen goede voornemens: niet meer roken, 

niet meer veel snoepen, meer sporten.

Misschien heb je zelf ook wel iets hiervan 

gedaan. Hoewel stoppen met roken, dat denk ik 

toch niet. (Beter nooit aan beginnen!)

Maar ... weet je dat je beide dingen ook goed 

kunt combineren?

Als je je nu eens voorneemt te zorgen dat een 

ander het heel fijn heeft, zoals hij/zij natuurlijk 

zou wensen! Oftewel proberen te zorgen dat je 

meehelpt dat anderen een fijn jaar hebben.

Geen ruzie maken, een beetje mama en papa 

helpen met alles wat moet gebeuren, je spullen 

opruimen, eens wat vaker bij opa en oma op 

bezoek gaan.

Dat zijn dingen die je je kunt voornemen  

en wat andere mensen graag wensen!

D i g i D u l f k eD i g i D u l f k e
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Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
Donderdag 12 januari 20.00 uur:  
ouders stellen het boekje voor de  
eerste communieviering samen.

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

Donderdag 23 maart: bezichtiging  
van de kerk.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Vrijdag 6 januari: Driekoningenzingen
Verzamelen vanaf 17.30 uur in het  
parochiecentrum aan de Nieuwstraat. 
Begeleidende ouders zijn ook welkom!  
Om 19.00 uur sluiten we af met warme  
chocomelk. We gaan zingen voor het  
goede doel van de Vastenactie.

Sint-Odulphuskerk, Best 
Zondag 8 januari 9.30 uur: We vieren 
Driekoningen in de eucharistieviering met 
zang van De Gouden Appeltjes. Aansluitend 
aan deze feestelijke viering is er een klein 
concert vanwege het 30-jarig jubileum van dit 
kinderkoor.
Zaterdag 25 maart 14.00-15.30 uur: 
Rondleiding voor alle kinderen die de  
H. Communie doen.

H. Antoniuskerk, Best
Maandag 16 januari 20.00 uur:  
informatieavond eerste communie voor  
de ouders van de a.s. communicanten uit Best.
Zondag 12 maart 11.00 uur: 
Presentatieviering waarin alle  
eerstecommunicanten zich voorstellen.
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De kerststal  
of kerstgrot?
We hebben net Kerstmis gevierd en velen van  
jullie zijn in de kerk of op een andere plaats  
naar het Kerstkindje in de krib komen kijken.  

Maar… het is vaak allemaal anders!

De ene kerk heeft een grote kerststal soms 
met een heel dorp erbij. De andere alleen een 
soort grot. Bij de ene zie je drie koningen met 
een kameel, bij de andere schaapjes, soms ook 
allebei. Wat was het nu?

Als we kijken naar het verhaal dat Lucas vertelde 
in de Bijbel, lezen we alleen maar dat er voor 
Maria en Jozef geen plaats was in een herberg 
en dat ze ergens een onderdak vonden waar 
een etensbak (krib) voor dieren was. De herders 
werden door een engel verteld dat ze Jezus in 
een krib zouden vinden. De engelen zouden op 
de schapen passen, maar misschien zijn er een 
paar schaapjes meegelopen met de herders.

De mensen hebben later zitten denken hoe ze 
nu die geboorteplek moesten zien. De een dacht 
dat het een soort houten stal was, zoals die hier 
in Europa vaak gebruikt werd; de ander dacht dat 
het een grot was in een heuvel, waar de schapen 
naar toe werden gebracht bij slecht weer. Iemand 
dacht dat er waarschijnlijk wel een dier in zou 
hebben gelegen en zo kwam de os erbij. Die gaf 
in ieder geval wat warmte. Het ezeltje dat bij de 
krib staat, is het ezeltje waarop Maria zat op de 
tocht naar Bethlehem.

De stal of de grot was in ieder geval buiten het 
dorp en we weten ook zeker dat de drie koningen 
(Caspar, Melchior en Balthasar) er eigenlijk niet bij 
waren!! Er staat namelijk dat de ster verscheen bij 
de geboorte van Jezus en dat de drie koningen 
toen pas op weg gingen. Ze kwamen uit Perzië, 
dus dat was een hele lange weg. Toen zij bij Jezus 
kwamen, staat er dat ze Hem vonden met Maria 
in het huis, waar die toen waren.

Koning Herodes wilde daar ook meer van weten 
en lelijke dingen doen, want hij was bang voor 
Jezus. Hij liet lelijke dingen doen voor alle  
jongetjes van twee jaar. Dus zolang hadden  
de drie koningen er ongeveer over gedaan. 

Het is dus eigenlijk helemaal  
niet belangrijk of Jezus in een grot  

of een stal is geboren. 
En het is ook niet zo belangrijk of de koningen in 
een huis of bij de krib kwamen, maar het is wel 
leuk om te weten hoe dit allemaal is gekomen, 
dat het zo wordt gemaakt.

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 Alejandra van 9 uit Peru: 
“Lieve Paus Franciscus, Als God zoveel van ons 
houdt en niet wil dat wij lijden, waarom heeft 
hij de duivel dan niet verslagen.”

Paus Franciscus antwoordde: “Beste Alejandra, 
God heeft de duivel wél verslagen, hij deed 
het aan het kruis. Hij versloeg de duivel, maar 
op zijn eigen manier. De duivel is een verliezer 
en hij is verslagen. Weet je hoe draken zijn? 
Ze hebben een hele lange staart, en zelfs als 
ze gedood worden, blijven ze hun staart nog 
een tijd bewegen. Wat met de duivel gebeurt, 
is hetzelfde als wat er met grote, enge draken 
gebeurt wanneer ze verslagen en gedood 
worden. Hun lange staart beweegt en kan 
nog steeds schade veroorzaken. Je kunt het 
ook zien bij kleine hagedissen die hun staart 
verliezen. Ook al zit de staart niet meer aan het 
lichaam, hij blijft nog wel bewegen. De dood 
van Jezus heeft de dood verslagen. De duivel 
is een verliezer - vergeet dat niet! Hij is zoals 
een draak of gevaarlijke dinosauris die nog 
even met zijn staart schudt, ook al is hij reeds 
dood. Hier heb je nog een beeld: de duivel is 
als een hond die vastgebonden is en blaft en 
gromt. Maar wanneer je niet dicht bij hem in 
de buurt komt, kan hij jou niet bijten.”

Lieveheers-
beestje

Met een naam die vrede oproept, ben 
je op weg gegaan. Misschien lag je onder 

een deken van herfstblad vorstvrij te wachten 
op de lente, totdat de bladblazer je winterrust 
verstoorde? Goed dat je op weg bent gegaan, 
kleine vluchteling. Nu de rijp op de daken ligt, 
ben je welkom in onze stal. Vrede, ook voor jou.

Bovenstaande tekst is geïnspireerd door het 
boekje ‘Licht tot vrede. Op weg naar Kerstmis 
2022’, waarin verschillende gedachten zijn  
te lezen.
In kloosters is het een 
goede gewoonte om 
elke ochtend een 
korte tekst te lezen 
en dan de rest van 
de dag op het stukje 
te kauwen. Om die 
woorden tijdens je 
werkzaamheden op 
de achtergrond mee 
te laten klinken zodat 
de zinnen bewust 
of onbewust je dag 
kunnen kleuren.

?Vraag het Dulfke
Stond er ook een kerstboom bij het  
stalletjes? Waarom hebben we anders 
een versierde boom?

Dulfke: Bij het stalletje stond geen kerstboom. 
Voordat de mensen in onze landen van Jezus 
hoorden, kenden zij al een Midwinterfeest. 
Er werd gevierd dat de dagen weer langer 
werden en er werd een boom versierd, die ook 
in de winter groen bleef: de dennenboom! 
Toen ze het feest van Jezus’ geboorte gingen 
vieren, hebben ze de boom er ook bijgehaald, 
om duidelijk te maken dat er altijd weer hoop 
blijft op een mooie nieuwe toekomst.

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

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,  
samueladvies.nl, kleurplaten.nl

Aan- of afmelden
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Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Parochianen
Jullie hebben waarschijnlijk het woord parochie 

wel eens gehoord. Wat is dat nu precies?

De kerk die Jezus heeft gemaakt is een soort 

club die er is in de hele wereld. Dus overal, in alle 

landen, kunnen de mensen bij die kerk horen.  

Die kerk wordt bestuurd door de bisschoppen: 

dit zijn de opvolgers van de apostelen van Jezus.

De paus is de bisschop van Rome. Omdat 

Petrus in Rome is gestorven, is hij de leider van 

alle bisschoppen. Elk land heeft bisschoppen, 

die leiding geven aan hun bisdom. Het bisdom 

bestaat dan weer uit parochies, waar de priesters 

en diakens werken. De pastoor heeft de leiding in 

die parochie.

Alle mensen die behoren bij die parochie noemen 

we parochianen. Vroeger had elke parochie een 

kerk, maar tegenwoordig zijn er veel parochies 

samengevoegd en zijn er vaak meerdere kerken.

In een parochie zijn er ook altijd veel mensen 

die meehelpen. We noemen die de vrijwilligers, 

omdat zij niets vragen voor het werk dat zij doen. 

Ze zijn bijvoorbeeld lid van het bestuur van de 

parochie, of van de contactgroep, die zaken regelt 

bij de eigen kerk. Of ze zijn lid van een zangkoor, 

of ze onderhouden het kerkhof en het kerkge-

bouw. Er zijn er die voorlezen in de kerk of geld 

inzamelen.

Allemaal mensen die houden van de kerk en veel 

doen voor de hele gemeenschap.

Als je parochiaan bent, wordt je kindje gedoopt 

in de kerk, doet er zijn eerste H. Communie en 

ontvangt daar het Vormsel. Deze sacramenten 

worden ook allemaal opgeschreven in de boeken 

die bij de kerk bewaard worden, zodat die 

dingen allemaal later opgezocht kunnen worden. 

Sommige van die boeken zijn dus al ouder dan 

100 jaar! Ook als mensen trouwen in de parochie 

wordt dat opgeschreven. Vaak worden mensen 

ook vanuit de kerk begraven op het kerkhof van 

de parochie.

Het is fijn om ergens bij te horen en om 

mee te werken in zo’n gemeenschap, 

want dan weet je dat je het ook doet 

voor elkaar en dat andere mensen het 

ook doen voor jou.



Zoek de verschillen
Hoeveel kun jij er vinden?

Woordzoeker

Welke letters blijven over?

driekoningenPuzzelpagina

sneeuwpop
sneeuwvlok
sneeuwbal
muts
wanten
sjaal
slee
ski’s
schaatsen
ijs

Doolhof
Kun jij de drie koningen helpen de weg naar 
de stal te vinden?
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Kleurplaat driekoningen
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