
Wij vinden het erg leuk om van 
jullie te horen. Stuur je e-mail naar  

digidulfke@odulphusvanbrabant.nl 
en stel je vraag, stuur je foto 

of tekening of vertel ons 
wat je wilt vertellen.

Ik ben bijna jarig!
Volgende maand word ik al weer 4 jaar.

Vier jaar lang hou ik jullie op de hoogte van alle 

speciale vieringen, die er in onze kerken voor 

jullie zijn. Verder hoop ik dat jullie de verhalen 

en wat er bij de kerk hoort interessant vinden, 

de vragen die jullie stellen goed beantwoord 

worden en dat je leuke dingen leest over de 

natuur. De puzzelpagina’s en de kleurplaat zijn 

ook leuk, dacht ik. Maar ja, dacht ik!!! 

Ik zou het leuk vinden als jullie via mijn  

e-mailadres: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl  

lieten weten wat jullie ervan vinden. 

Je mag ook zeggen waar je graag meer over 

wil weten of welke vragen je aan mij hebt. 

Het is namelijk vooral ONS BLAD en niet  

MIJN blad. Ik hoop op veel reacties.

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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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
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. 
Zondag 2 april 10.00 uur: Palmzondagviering 
met intocht door kinderen met hun palmpaasstok.
Donderdag 6 april 18.00 uur: Witte 
Donderdag viering en Vastenmaaltijd voor 
Communicanten en hun ouders, broertjes en 
zusjes.
Vrijdag 7 april 15.00 uur: Kruisweg.
Zondag 9 april 9.00 uur: Kleine Paasviering 
met paaseieren zoeken in de pastorietuin.

Sint-Odulphuskerk, Best 
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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HELP!
We kennen nu in onze tijd allerlei hulpverleners, 
zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel 
(ziekenauto), maar ook artsen en de dokters 
en verpleegkundigen die in ziekenhuizen hulp 
bieden.  

Heel lang gelden was dat nog niet zo en als er 
iets gebeurde, wilden mensen graag God om 
hulp vragen. Ze waren soms een beetje bang om 
het God zelf te vragen en vroegen dan aan Maria 
of zij hun vraag aan God wilde doorgeven en dan 
meteen een goed woordje voor hen wilde doen. 

Er waren echter ook rampen, plagen en ziektes 
waar bekende heiligen zelf mee te maken 
hadden gehad en toen bedacht men dat ze 
beter die heilige konden vragen om bij God 
te ‘bemiddelen’. Ze hadden een hele lijst met 
‘Noodhelpers’. Er was een heilige voor hoofdpijn, 
koorts, keelpijn, plagen, buikklachten, ruzie in de 
familie, ziekte van huisdieren, voor moeders die 
een kindje kregen, artsen, vallende ziekte en de 
(pest dit was een hele erge ziekte in de middel-
eeuwen). Maar er was bijvoorbeeld ook een 
heilige (Sint Florian), waarvan men een beeldje 
plaatste bij de opslag van de emmers en slangen 
om branden te blussen; je zou kunnen zeggen dat 
het een voorloper van de brandweer was.

Natuurlijk kunnen wij ook in onze tijd deze 
heiligen vragen een goed woordje voor ons 
te doen als we met iets erg te maken hebben. 
Maar gelukkig heeft God ons ook geholpen door 
veel mensen hun verstand te laten gebruiken, 
zodat we nieuwe dingen hebben ontwikkeld om 
mensen te helpen. Hulp blijft altijd nodig.

De meest bekende  
noodhelpers zijn:

Barbara, bij koorts, maar ook is 
ze patroon van de mijnbouw en 
tunnelgravers.

Blasius, bij keelpijn, soms wordt 
er in een kerk nog wel eens de 
‘Blasiuszegen’ (met 2 kaarsen 
tegen de nek) uitgedeeld.

Christoffel, bij de verschrikkelijke 
ziekte de pest, maar we kennen 
hem beter voor een veilige reis.

Joris, bij ziekte van huisdieren.  
Men zegt dat hij een draak 
versloeg. Vaak is er een gilde  
naar genoemd.

Het verhaal van ...
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Wat is ons heilig?
Wat is ‘heilig’ voor jou? Ja, dat is misschien 
een lastig woord. Maar als je aan je vader en 
moeder vraagt, wat voor hén heilig is, dan 
zullen ze waarschijnlijk zeggen: “Jij, mijn kind, 
jij bent heilig voor mij.” ‘Heilig’ betekent  
dus dat iets of iemand heel kostbaar is en 
bescherming verdient. Daar horen mensen bij, 
maar ook dieren en andere schepselen.  
En misschien wel bepaalde spullen die veel 
voor jou betekenen.

Dit plaatje stelt een zogenaamd ‘Hongerdoek’ 
voor. Het hangt in de Vastentijd in veel kerken. 
Het is gemaakt door een Afrikaanse  
kunstenaar. Hij heet Emeka Udemba. Je ziet 
vier armen (van een blanke en een donkere 
mens) die de aarde vasthouden. Vechten ze 
erom of zorgen ze er goed voor? Zou de aarde 
voor hen ‘heilig’ zijn of willen ze er vooral 
veel olie, kolen, goud en andere materialen 
uithalen, omdat dat geld oplevert?

De kunstenaar heeft dit gemaakt van allemaal 
krantenknipsels. Die lijken ook een beetje op 
pleisters, die op de wonden van de schepping  
zijn geplakt. De roze en rode kleur doet 
denken aan de opwarming van de aarde,  
die de mens veroorzaakt.  

Ons geloof zegt ons, dat God de aarde en 
ook de hemel met alle sterren en planeten 
geschapen heeft. De schepping is voor Hem 
heilig als zijn eigen kind. Hij hoopt dat ook 
wij met zulke ogen naar de schoonheid van 
de aarde kijken en dat we er zorgvuldig mee 
omgaan en alles wat de aarde ons geeft,  
eerlijk delen. Daarom wordt ook de Vastenactie 
gehouden. Met het geld wat we daarmee  
inzamelen  worden mensen in Afrika geholpen 
een goed leven op te bouwen.

Speelgoedbank
Speelgoedbank voor alle kinderen in Oirschot, 
Oostelbeers, Middelbeers, Westelbeers en 
Spoordonk.

Als je speelgoed inlevert krijg je muntjes, 
waarmee je op jouw beurt speelgoed kunt 
uitzoeken.

Kom naar Nieuwstraat 17, Oirschot, in de serre 
aan de achterkant van de pastorie. Iedere 
woensdag geopend van 13.30 tot 15.30 uur. 

?Vraag het Dulfke
Als ik met vakantie een keer in een ander 
land naar de kerk ga, versta ik er niets 
van. Is dat dan hetzelfde als hier in ons 
land?

Dulfke: God luistert naar jou in alle talen. 
Overal, dus kun je gewoon in je eigen taal  
met Hem praten, Vroeger had men in alle 
kerken een taal: Latijn, maar nu kan iedereen 
het in zijn eigen land in zijn eigen taal volgen.

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,  
supercolouring.com, samueladvies.nl

Kerkramen
Als je in een kerk komt, zie je het licht meestal 

door heel bijzondere ramen komen. Thuis hebben 

we gelukkig mooie ramen, waardoor we alles 

kunnen zien. In de kerken hebben we heel  

bijzondere ramen. 

Deze heten glas-in-lood. 

Er worden mooie gekleurde stukjes glas gebruikt 

en die worden in loden staafjes met een gleuf erin 

geschoven. Het voordeel van dat lood is, dat het 

heel gemakkelijk in vormen is te buigen, dus je 

kunt ook glas in verschillende vormen aan elkaar 

maken. Hierdoor kun je dus eigenlijk een raam 

‘schilderen’, wat nooit verandert. 

Waarom is dat nu in een kerk? Eeuwen geleden 

was er nog geen glas-in-lood en toen werden de 

ramen gemaakt van heel dun gezaagde steen 

(albast). Als je ooit in Rome komt, moet je eens 

kijken in de basiliek, de grote kerk, van St. Paulus. 

Hij heet ‘Paulus buiten de muren’. Hier kun je die 

ramen nog zien. Er komt wel licht door, maar het  

is dus steen. De bedoeling is dat mensen tijdens 

een dienst in de kerk niet afgeleid worden  

door wat er buiten gebeurt. Geen mooie  

bloemen of fluitende vogels, maar goed  

luisteren en kijken naar wat er in de kerk  

gebeurt. Later dacht men, dat als de mensen  

toch afgeleid worden, dat dat dan beter kon 

gebeuren door ramen die 

iets moois voorstelden, 

zoals iets uit het leven van 

Jezus of een heilige die iets  

speciaals had gedaan. Vaak zie je voorstellingen 

uit de Bijbel of het leven van Maria. Het kan ook 

gaan over het leven van degene waarnaar de kerk 

is genoemd. 

De kerken van de laatste eeuw worden vaak 

met ondoorzichtig glas of gekleurde glasplaten 

als ramen gemaakt. Sommige kerken zijn vooral 

beroemd om hun mooie ramen, zoals de ramen 

die hier zijn afgebeeld. Deze zijn van de grote 

kathedraal in Chartres in Frankrijk. Ook zie je een 

mooi gedeelte van een raam uit de vroegere kerk 

uit Oostelbeers. Je ziet daarin de geboorte van 

Jezus. Kijk in de kerken waar je ooit komt  

maar eens goed naar de ramen.

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.



Rebus
Schrijf je oplossing in het vak rechts. 

Doolhof
Kan jij de weg van start naar finish vinden?

vastentijdPuzzelpagina

Woordzoeker
albasten 
fles 
geld 
verraden 
Getsémané 
hogepriester 
Goede vrijdag 
Barabbas 
priesters 
toeschouwers 
hoofdman
zalving 
ongezuurd brood 

Maak van de overgebleven letters een zin:

Oplossing rebus:

Judas
berg 
binnenplaats 
doornenkroon 
veroordeling 
spotten 
misdadigers 
Jezus
Maria 
avondmaal 
kraaien 
kus
Petrus 

beledigen 
kruisigen
verdriet
lijden
gestorven
graf 
wijn
lam
lot
haan
sterven
purperen
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Kleurplaat Sint-Joris
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