
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genoveva Berichten 
 

 

 

 

Jaargang 7, nummer 2 

Van de redactie 

 

De buurt 
Als je in deze tijd bij mij de straat inrijdt dan zie je onmiddellijk aan 

veel huizen mooie kerststerren  bevestigd die natuurlijk vooral    

s‘avonds opvallen. Het betreft in eerste instantie ongeveer vijftig 

woningen, maar dat worden er volgend jaar wellicht meer. Ze zijn 

door de leden van de buurtvereniging zelf gemaakt en dat op zich was 

al een mooie actie tijdens de Nationale Burendag op 28 september 

op het buurtplein, die afgesloten werd met een heerlijke maaltijd. 

Het is een symbool van verbinding van de buurtvereniging  DE OUDE 

AMBACHTEN  die enige jaren geleden van start ging. De naam is 

afgeleid van de straatnamen Verwerstraat, Brouwerstraat, 

Zagerstraat  en Snijderstraat. De initiatiefnemers waren vooral de 

ouders van jonge gezinnen, waarop zich een aantal van de 

activiteiten concentreren, zoals Halloween, deelname aan de 

carnavalsoptocht, spelletjes en knutselen. Maar ook voor de ouders 

en de senioren in de buurt zijn er allerlei activiteiten, zoals het 

aanbrengen van klimplanten tegen de muren van het garageplein , 

deelname aan de Dorpskwis met de tweede plaats als resultaat, 

aandacht voor veiligheid en gewoon elkaar helpen als dat nodig is. In 

de Nieuwsbrief wordt ook  aandacht besteed aan het persoonlijke 

wel en wee van de buurtbewoners zoals de  geboorte van Liz en het 

overlijden van Marietje. Op 19  januari  is er een Nieuwjaarsreceptie 

in de Boerderij. Dit alles staat in schril contrast met een overkill aan 

slecht nieuws dat ons  in de media werd voorgeschoteld. Het is goed 

toeven in Breugel. 

 

 
Nogmaals 50 jaar Dameskoor 

 

 

 

Mededelingen 
Dopen 

Gedoopt op 22 december 2019 

Doris Jansen 

Dochter van Robin Jansen en 

Anouk Kuijpers 

 

Overleden 

Noud Renders, 89 jaar 

Noud was een stille man met 

weinig, maar wel wijze 

woorden. Was 61 jaar getrouwd 

met zijn Jo. Heeft intensief 

geleefd en deed veel voor zijn 

gezin en anderen. Bezorgde 

lange tijd trouw de kerkbladen 

bij de bezorgers. Hield van 

muziek, was een gedreven 

mondharmonicaspeler en een 

fanatiek vogeltjesman. Volgens 

zijn familie een beetje 

eigenwijs, maar dat is ook wijs! 

 

Johan Waelkens, 78 jaar 

Johan kwam begin jaren 

zeventig als jongste 

afgestudeerde kinderarts naar 

het Binnenziekenhuis aan de 

Vestdijk in Eindhoven, het latere 

Catharina-Ziekenhuis.  

In zijn gedachtenisprentje staat 

een mooie (uitgebreide) tekst 

waarvan hier de eerste 2 

alinea’s. 

 

Grote Geest 

Ik hoor je stem in de wind 

En je adem geeft leven 

Aan de hele wereld, luister naar 

mij. 

 

Ik ben maar klein en zwak 

Ik heb jouw kracht nodig en 

jouw wijsheid. 



 

 
Tarieven voor diensten en begraafplaatsen met ingang 

van 1 januari 2020 
 

Diensten 

Onderstaand de tarieven voor de diverse diensten m.i.v. 1 januari 
2020, zoals deze door het parochiebestuur van de H. Oda Sint-
Oedenrode - Son en Breugel zijn vastgesteld, conform de richtlijnen 
van het Bisdom 's-Hertogenbosch. 
Misintentie:      € 12,--
Uitvaartdienst:    € 475,-- 
Huwelijksviering:    € 380,-- 
Jubileumviering:    € 290,-- 
Doop      € 40,--
Avondwake (zonder uitvaartdienst):  € 270,— 

Deze vergoeding is verschuldigd indien alleen een avondwake wordt 
gehouden en geen uitvaartmis. 
 
Grafdelven 

Graf delven volwassene   € 380,-- 
Graf delven kindergraf (tot 10 jaar)  € 190,-- 
Graf delven urnengraf   € 150,-- 
Opmerking: Graf delven op zaterdag 150 % 
 

Grafrechten + onderhoud, Enkel of dubbeldiep graf 
Grafrechten + onderhoud 20 jaar   € 1.075,-- 
Verlenging grafrechten+onderhoud 10 jaar € 560,-- 
Verlenging grafrechten+onderhoud 5 jaar € 303,-- 
 

Grafrechten + onderhoud, Kindergraf 
Grafrechten + onderhoud 20 jaar   € 537,50 

Verlenging grafrechten+onderhoud 10 jaar € 280,00 

 Verlenging grafrechten+onderhoud 5 jaar € 151,50 
 
Urnenzuiltje of -keldertje 

Grafrechten+onderhoud 10 jaar   € 475,-- 
Verlenging grafrechten+onderhoud 10 jaar € 450,-- 
Verlenging grafrechten+onderhoud 5 jaar € 269,-- 
 
Columbarium (urnenmuur) 
Grafrechten+onderhoud 10 jaar  € 490,-- 
Verlenging grafrechten+onderhoud 10 jaar € 470,-- 
Verlenging grafrechten+onderhoud 5 jaar € 310,-- 
Urn bijzetten     € 95,--
Urn bijzetten in het weekend  € 125,-- 
As uitstrooien     € 80,--
 
De termijn van de grafrechten en reservering grafplaats loopt van 1 
januari t/m 31 december volgend op het jaar waarin de begraving en 
de reservering heeft plaats gevonden. 
Rechten langer dan 40 jaar uitsluitend met toestemming van het 
parochiebestuur. 
 
Opmerking 
De door ons vermelde tarieven voor de begraafplaatsen gelden voor 
de begraafplaatsen die eigendom zijn van onze parochie. 
Begraafplaats Wolfswinkel in Son en Breugel is in handen van een 
stichting bestaande uit Gemeente Son en Breugel en 
uitvaartverzorging A. Kuis uit Sint-Oedenrode. 

Met ingang van 1 januari 

2020 geen restitutie 

meer van 

parochiebijdragen bij 

uitvaartdiensten 
 
Zij, die een parochiebijdrage 
betalen, kregen bij een 
uitvaartdienst een 
terugbetaling ofwel een 
restitutie. De restitutie was 
het bedrag van de 
parochiebijdrage over de 
laatste 3 jaar tot een 
maximumbedrag van €100,–.  
 
Bij het overlijden van de 
langstlevende partner werd 
geen restitutie gegeven. 
Enkele jaren geleden is op 
advies van het bisdom het 
recht op restitutie van 
parochiebijdrage voor 
uitvaartendiensten komen te 
vervallen.  
 
Gezien vanuit de dalende 
inkomsten en de stijgende 
kosten binnen onze 
Odaparochie menen wij geen 
ander besluit te kunnen 
nemen dan deze 
restitutieverlening met ingang 
van 1 januari 2020 te laten 
vervallen. 
 
Dit betekent dat er vanaf 1 
januari 2020 geen 
terugbetaling van de 
parochiebijdrage bij een 
uitvaartdienst meer zal 
plaatsvinden en dat voor 
iedereen het normale 
geldende tarief conform het 
advies van het Bisdom binnen 
onze parochie zal worden 
gehanteerd. 
 
Het Parochiebestuur H. Oda 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kerkbalans 2020: Geef 

voor je kerk 
Van zaterdag 18 januari tot 

zaterdag 1 februari doen 2.000 

kerken mee aan Actie 

Kerkbalans. Duizenden 

vrijwilligers zamelen geld in 

voor hun plaatselijke kerk. 

Voor iedereen is de kerk op 

een andere manier van 

waarde. Parochies en 

gemeenten krijgen geen 

subsidie. Om te kunnen 

bestaan hebben kerken een 

financiële bijdrage nodig van 

hun leden. Zo blijven ze van 

waarde voor hun leden en de 

samenleving. ‘Geef voor je 

kerk’ is het thema voor Actie 

Kerkbalans 2020. 

 

Zodra bekend is hoe deze actie 

in onze parochie gestalte gaat 

krijgen zullen we u hierover 

informeren. 

 

 

 

 

 

Secretariaat Odaparochie: 

0413-477741 

Contact Torengroep Breugel: 

0499-473160 

 

De volgende 

GenovevaBerichten 

verschijnen op 11 februari. 

Kopij s.v.p. voor 4 februari 

naar 

m.verbruggen.1@kpnmail.nl 

Mis zondag 12 januari 9.30 uur Roois Kamerkoor en Tourdion 

Genovevakerk, Breugel 

In 2019 vierden het Roois Kamerkoor uit Sint-Oedenrode en 

Kamerkoor Tourdion uit Eindhoven respectievelijk hun 45 en 40 jarig 

bestaan. Om dit te vieren hadden ze het groots aangepakt en de 

handen ineen geslagen of, om het in koortermen te zeggen, de 

stemmen bij elkaar gevoegd en voerden een prachtig Concert 

Magnifiek in Sint Genovevakerk Breugel uit. Op 12 januari komen 

beide koren de Eucharistieviering van 9.30 uur opluisteren met het 

volgende programma.  

 

Vaste gezangen:   Missa Prima: Claudio. Crassini (1561 – 

1632) 

Openingslied: De dag gaat open (no. 5, blz. 13 

misboekje): samenzang 

Kyrie + Gloria:    C. Crassini 

Tussenzang:   Ps. 121, Daan Manneke 

Na de 2e lezing:  Alleluja (andere melodie dan in het 

misboekje) 

Acclamatie Evangelie:  U komt de lof toe 

Acclamatie na voorbeden: Heer onze Heer (blz. 7 misboekje) 

Offerande:   Pater Noster, Albert de Klerk 

Sanctus – Benedictus:  C. Crassini 

Eucharistische acclamatie: gesproken (blz.8) 

Onze Vader:   gebeden 

Agnus Dei:    C. Crassini 

Tijdens Communie:  Abendlied, Joseph Gabriel Rheinberger 

Slotlied:    Zingt voor de Heer van liefde en trouw  

(no.6, blz. 14 misboekje): samenzang 

Zegen:    gesproken 

 

 
 

Mistijden zondag 9.30 uur 

Koster Ria van den Elzen, 0499-472937 

Misintenties Opgeven bij Jolanda van Soerland in Den Bauw, 

donderdag 11.30-12.30 uur of in een enveloppe in 

de brievenbus van Den Bauw 

0499-847241, breugel@heiligeodaparochie.nl 

Adres-

wijzigingen 

Schriftelijk, p.a. Den Bauw, 

St. Genovevastraat 29, 5694 AE Breugel. 



 

Uit het overleg van de Torengroep en de redactie van de GenovevaBerichten 
 

Zieken en vrijwilligers 

In iedere vergadering worden afspraken gemaakt met betrekking tot de zieken. Hoe gaat het met 

ze en wie mag nog een bloemetje ontvangen. Ook wordt doorgenomen of er mutaties zijn in het 

vrijwilligersbestand. 

 

Terugblik op de kerstvieringen 

We kijken terug op zeer geslaagde vieringen waarbij steeds alle plaatsen in de kerk bezet waren. De 

kerk was fraai in kerstsfeer versierd en er was prachtige koorzang. Lof en dank voor al diegenen die 

hieraan een bijdrage hebben geleverd.  

 

50 jaar Dameskoor 

Bij de feestelijke activiteiten rond het 50-jarig bestaan van het Dameskoor zijn veel foto’s gemaakt. 

Deze kunnen worden bekeken en worden bijbesteld. Geïnteresseerden kunnen dit kenbaar maken 

bij Jolanda van Soerland. 

 

Actie Kerkbalans 

Ook dit jaar vindt de actie Kerkbalans weer plaats waarbij duizenden vrijwilligers geld inzamelen 

voor hun kerk. 

Op dit moment is het materiaal voor de actie nog niet beschikbaar. 

 

Communicatie in de parochie 

Eerder konden we melden dat het pastoraal team en bestuur van de Odaparochie één nieuwsbrief 

willen maken voor de hele parochie. Hiervoor wordt er vanuit iedere kern en vanuit het pastoraal 

team en het bestuur een correspondent gezocht. Piet Slegers zal namens de kern Breugel 

deelnemen aan de redactie van deze nieuwsbrief. 

 

Familiekoor 

Er komt een familiekoor dat een maal per maand tijdens de familieviering zingt. Ieder kan 

spontaan meezingen of meespelen op een instrument. Als je je vooraf opgeeft krijg je de muziek 

thuis gestuurd. 

 

Dikkere hosties 

De pastores hebben verzocht om in Breugel dikkere hosties te gaan gebruiken.  

 

Lopende zaken 

Naast deze punten passeren steeds een groot aantal lopende zaken de revue.  


