
Wij wensen jullie alvast  
een fijne voorjaarsvakantie!

Carnaval
Carnaval, ook wel ‘Vastenavond’ genoemd, 

is een feest dat in februari of maart gevierd 

wordt. Wanner precies hangt af van Pasen; 

carnaval is altijd zeven weken daarvoor.

De naam ‘carnaval’ komt waarschijnlijk van 

woord ‘Carnevale’, een Latijns woord dat 

‘vaarwel vlees’ betekent. De dag na carnaval, 

Aswoensdag, is het begin van de vastentijd 

en vroeger at men dan geen vlees. In veertig 

dagen bereidde men zich zo voor op Pasen.

Ongeveer 2000 jaar geleden vierden de 

Germanen en Romeinen, die toen ook in het 

zuiden van ons land woonden, in het voorjaar 

al een soort voorjaarsfeesten. De winter was 

eindelijk voorbij en men verwelkomde de lente 

en hoopte op een voorspoedige oogst.  

De feesten gingen vaak gepaard met zang, 

dans, veel eten en vreugdevuren.  

Vaak verkleedde men zich. Die traditie kennen 

we nu ook nog: carnaval betekent voor 

veel mensen: verkleden, feesten en plezier 

maken! Of je nu carnaval viert, op wintersport 

gaat, of gewoon thuis blijft: geniet van de 

voorjaarsvakantie!
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Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
Donderdag 9 maart 18.30 uur:  
tweede infoavond eerstecommunicanten  
voor kinderen en ouders.
Donderdag 23 maart:  
bezichtiging van de kerk.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Vrijdag 17 februari 18.00 uur: Carnavalsviering.
Woensdag 22 februari 19.00 uur: 
Aswoensdagviering in de Sint-Joriskapel.
Maandag 6 maart 18.30 uur: Ouder-Kind 
avond Eerste Communie in de Sint-Joriskapel.
Maandag 13 maart 18.30 uur: Ouder-Kind 
avond Eerste Communie in de Sint-Joriskapel.
Vrijdag 31 maart 15.30 uur: Palmpaasstokken 
maken in parochiecentrum.

Sint-Odulphuskerk, Best 
Dinsdag 28 februari 19.00-19.45 uur:  
projectavond blok 1 voor de 
eerstecommunicanten.
Dinsdag 14 maart 19.00-19.45 uur:  
projectavond blok 2.              
Zaterdag 25 maart 14.00-15.30 uur: 
Rondleiding voor alle kinderen die de  
H. Communie doen.
Dinsdag 28 maart 19.00-19.45 uur:  
projectavond blok 3. 

H. Antoniuskerk, Best
Zondag 12 maart 11.00 uur:  
Presentatieviering waarin alle  
eerstecommunicanten zich voorstellen.
Donderdag 6 april, Witte Donderdag,  
18.00 uur: viering met aansluitend een 
vastenmaaltijd.
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De paus
Jezus had 12 speciale volgelingen, die apostelen 
werden genoemd. De opvolgers van deze apos-
telen zijn de bisschoppen. Er was echter ook een 
hele bijzondere apostel en dat was Simon. Simon 
werd door Jezus tot de leider van Zijn volgelingen 
benoemd en Hij gaf hem de naam Petrus. 

Petrus betekent ‘rots’. Jezus vergeleek het met 
een rots, waarop een huis stevig zou staan als  
het daarop gebouwd was. Petrus was die stevige 
rots voor de volgelingen die na Zijn hemelvaart  
zouden komen en samen de Kerk vormen. 
Daarmee werd Petrus dus de eerste paus. De 
paus is dus ook een bisschop, maar meteen de 
leider over allemaal. Omdat Petrus uiteindelijk 
in Rome gestorven is, werd zijn opvolger, de 
bisschop van Rome, de paus.

Er zijn inmiddels 266 pausen in Rome geweest. 
Elke keer als een paus doodgaat (of zoals de 
vorige paus stopt, omdat hij niet zo gezond meer 
is), komen uitgekozen bisschoppen (kardinalen 
worden die genoemd) bij elkaar om een nieuwe 
paus te kiezen. Zij vragen dan om inspiratie van 
de H. Geest om een goede keuze te maken.

De meeste pausen waren Italiaan. Er is één 
Nederlandse paus geweest: Adrianus de 6e.
De laatste drie pausen waren geen Italianen.  
Eerst kwam er een Poolse paus: Johannes Paulus 
de 2e, toen kwam er een Duitse paus: Benedictus 
de 16e en nu is er een paus uit Argentinië: 
Franciscus.

Er kwam altijd pas een nieuwe paus als de vorige 
was overleden, maar tot 1 januari van dit jaar 
was de vorige paus er ook nog. Beide mannen 
hebben veel overlegd wat het beste was voor 

de kerk. De vorige paus was professor geweest 
en wist heel veel van Jezus en heeft daar ook 
mooie boeken over geschreven. Paus Franciscus 
ging, voordat hij paus werd, vooral veel om met 
gewone mensen in Zuid-Amerika. 

De paus heeft veel mensen die hem raad geven 
en een heel enkele keer roept hij een vergadering 
van alle bisschoppen bij elkaar om gezamen-
lijk te overleggen hoe ze kunnen zorgen dat de 
kerk bij de ontwikkelingen van de wereld blijft 
horen, zonder dat de belangrijke dingen niet 
meer gezien worden. Zo’n vergadering heet een 
concilie. Op het laatste concilie was de professor, 
die de vorige paus werd, heel belangrijk geweest. 
Daarom werd hij later ook gekozen. 

Paus Franciscus wil vooral dat we heel goed met 
de mensen overal op de wereld omgaan en goed 
zorgen voor de aarde die we van God mogen 
gebruiken.

Jullie hebben dus iets heel bijzonders 
meegemaakt: een periode dat er een 

nieuwe paus was, terwijl de vorige paus 
nog niet was overleden. 

Oudjaar 2022 is paus Benedictus de 16e 
gestorven.

Het verhaal van ...
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De magie van 
Valentijn
Kennen jullie het echte verhaal van 
Valentijnsdag?

Op start.verus.nl vind je een korte film  
(17 minuten) om aandacht te besteden aan 
Valentijnsdag. Het verhaal gaat niet alleen over 
liefde, maar vooral over het weer goed maken 
als je ruzie hebt gehad. In de film is ook op 
speelse wijze het Bijbelverhaal van de verloren 
zoon verwerkt.

De inhoud in het kort: Otis loopt van huis weg 
na een ruzie met zijn ouders. Al zwervend komt 
hij in het bos Valentijn tegen. Zij neemt Otis 
mee in haar magische wereld en probeert hem 
te overtuigen om weer terug te gaan naar zijn 
ouders. Hoe loopt dit af?

In deze film spelen enkele bekende acteurs 
een rol zoals Klaas van Kruistum, Ricky Koole 
en Birgit Schuurman, die het kijken zeker de 
moeite waard maken.

Idee voor 
Valentijnsdag:
stuur eens een kaartje, tekening 
of briefje naar opa, oma of iemand 
anders die belangrijk voor je is.
Ze zullen er vast blij mee zijn!

?Vraag het Dulfke
Waren het nu drie wijzen of drie 
koningen?

Dulfke: In het verhaal in de bijbel wordt verteld 
dat er drie wijze mannen kwamen met dure 
geschenken: goud, wierook en mirre (dure 
zalf). Omdat er eerder was voorspeld dat men 
Jezus zou bezoeken uit drie koninkrijken met 
dure geschenken, rijdend 
op kamelen werden 
die mensen koningen 
genoemd en daar komt 
die naam vandaan.  
Of het echte koningen 
waren, zullen we nooit 
weten.

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

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.
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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,  
supercoloring.com, romereports.com

Kerkbanken
Als je in oudere kerken komt, zie je vaak veel kerk-

banken. Nieuwere kerken hebben vaak stoelen. 

Waarom banken?

Vroeger was het normaal dat mensen tijdens  

de vieringen op de knieën zaten, alleen tijdens  

de preek zaten ze op de bank. Er hingen dan 

kussentjes bij elke plaats, zodat de knieën geen 

pijn zouden doen.

Er waren banken, zodat er zoveel mogelijk 

mensen op konden zitten, want door een beetje 

dichter naar elkaar door te schuiven, kon er weer 

iemand bij.

In oudere en grote kerken valt het op, dat de 

banken pas in het midden van de kerk of nog 

veel verder naar voren staan en achterin is het 

vrij. Als je ooit in Rome komt, zie je dat bij de 

grote kerken nog veel duidelijker. Waarom was 

dat? De vieringen waren in het voorste gedeelte 

van het kerkgebouw en achterin was plaats voor 

andere dingen. Nu nog zie je soms, dat je achterin 

kaarten of beeldjes en dergelijke kunt kopen. 

Vroeger was het een plaats waar eten aan arme 

mensen werd uitgedeeld, of waar lessen werden 

gegeven.

In Duitsland vind je soms achterin een kathedraal 

(bisschopskerk) een grote ring aan een van de 

pilaren. De bisschop kwam via de hoofddeur op 

zijn paard de kathedraal in, reed tot voor in de 

kerk en steeg dan af  

om de H. Mis te doen. Het paard werd  

achterin aan de ring vastgebonden.

In Engeland heb je ook grote kathedralen. 

De open plek achterin werd in 1970 tot 1990 

(misschien nu nog wel) gebruikt om de kinder-

wagens met slapende kindjes te stallen, terwijl 

de ouders naar de H. Mis gingen. Als er dan één 

baby wakker werd en begon te huilen, was er kort 

daarop dus een heel koor van die engeltjes achter 

uit de kerk. Maar de banken waren zover naar 

voren, dat het nauwelijks stoorde.

Er is ook een tijd geweest, dat families betaalden 

voor een naamplaatje op een plaats in de bank. 

Als de familie dan kwam, hadden ze altijd het 

recht om op die plaats de zitten. Gelukkig is dat 

afgeschaft, want in de kerk is natuurlijk altijd overal 

plaats voor iedereen, tenzij het een bijzondere 

viering is, als een uitvaart of een bruiloft. Dan staat 

er wel eens ‘gereserveerd’ op een aantal banken, 

maar dat kan iedereen begrijpen. Natuurlijk wil bij 

een bruiloft de naaste familieleden dicht bij het 

bruidspaar zitten, ook al komen ze niet als eerste 

binnen. Als de familie bij een uitvaart wacht tot de 

kist naar voren is gebracht en dan zijn alle plaatsen 

voorin al bezet en dat kan niet.



Sudoku
Kun jij zorgen dat in elke rij (horizontaal)  
en kolom (vertikaal) en ook in elk vierkant  
(2 x 2 hokjes) 1 ballon, 1 kroon, 1 clown en  
1 keer de confetti voorkomen? Dool-

hof
Kan jij 
de weg 
naar de 
narrenkap 
vinden?

carnavalPuzzelpagina

Kruiswoordraadsel
Maak het onderstaande kruiswoordraadsel.  
Als je het goed doet, komt in de verticale balk 
onder de pijl een woord dat veel met carnaval  
te maken heeft. Succes!

1. Uitblaasbare rolletjes
2. Baas met carnaval
3. Het ....... volkslied
4. Gekleurde, ronde papiersnippers
5.  Dansen met carnaval
6.  Stoet carnavalswagens
7. Vieren we vier dagen
8. Kunsthaar
9. Carnavalsclown
10. Onderscheidingen
11. Helpers van de Prins
12. Gezicht verberger
13. Prinselijke groet

Oplossing:

...........................................................................
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Kleurplaat kerkkoor
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