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Van de redactie 
 

Het Dorp 

Onlangs heb ik het laatste boek van Wim Daniels gelezen. De neerlandicus heeft al heel wat 

boeken op zijn naam staan en ze gaan meestal over het Brabants Erfgoed. Dit keer beschrijft 

hij in Het Dorp de specifieke kenmerken van een dorp op het platteland in zijn algemeenheid, 

maar vaak gaat het in zijn boek toch over Oost Brabant. Dat doet mij direct denken aan dat 

mooie lied van Wim Sonneveld. 

Wim Daniels is geboren in Aarle-Rixtel, woont in Eindhoven en is minstens twee dagen per week 

in zijn dorp te vinden. In het boek heeft hij ook een hoofdstuk gewijd aan de plaats van de Kerk 

in het dorp. Het is geen diepgaand verhaal, maar enigszins komisch is het wel. Voor de ouderen 

onder ons, en daar hoor ik ook bij, is het zeer herkenbaar. Van mensen die tijdens de Mis flauw 

vielen omdat je voor de communie niet mocht eten. Over kerkgangers, altijd mannen, die 

tijdens de preek in het belendende café alvast even een borrel dronken en daarna aan het eind 

ervan, na een seintje, weer terug kwamen. De heren, die meestal achter in de kerk stonden, 

vonden het ook niet nodig om na de communie te blijven en gingen zonder de zegen de kerk 

uit. En nog meer van dat soort verhalen. 

In mijn eigen dorp ging de pastoor op bezoek bij een moeder die pas haar negende kind gebaard 

had. Hij werd met een borrel en sigaar ontvangen in de goei kamer en zei tegen de gespannen 

moeder: “Nel, ik wens je proficiat met de nieuwe spruit. Maar kan Hannes er toch wel voor 

zorgen dat de kinderen niks tekort komen, want hij zal als boerenknecht toch zo’n groot 

inkomen niet hebben, het is wel genoeg zo.” “Maar meneer pestoor” antwoordde Nel, “wij 

houwen zoveel van elkaar”. Ze schrok van haar eigen woorden en bloosde van schaamte. Nu 

wist de herder het ook even niet meer. Dit is even een ander verhaal dan wat we gewend zijn 

te horen. 

Toen wij 50 jaar geleden in Breugel kwamen wonen ging het verhaal over een pastoor die lang 

geleden zijn zilveren jubileum bereikte. Dat moest gevierd worden. De voorzitter van het 

feestcomité, de grootste boer van Breugel, sprak op het hoogtepunt van het feest de 

historische worden: “Mijnheer pastoor toen u 25 jaar geleden hier in onze parochie kwam 

stonden we aan de rand van de afgrond en sindsdien hebt u een flinke stap voorwaarts 

gemaakt!!!!”. 

Breugel doet niet onder voor Aarle-Rixtel. 

 

 



Goede Doel eerste Communicanten 

 

Ieder jaar is er een goed doel waar de kinderen die hun eerste Communie gaan doen, door 

middel van allerlei acties, geld voor inzamelen. Dit jaar is de opbrengst voor Kindia, ofwel Kind 

In India. Stichting Kindia is in 2005 door Annemieke van den Broek opgericht. Ze wilde graag 

iets doen voor kansarme kinderen in Zuid-India. 

 

De plek waar Kindia de meeste fondsen voor inzet is project JET in Nainar Palayam. Daar 

mogen kinderen wonen die gehandicapt zijn, geen ouders meer hebben of verstoten zijn. 

Daarnaast is er op het project een school waar dagelijks ook ongeveer 250 kinderen uit de 

omgeving naar toe komen. Watervoorziening is soms een probleem. 

 

Door de grote droogte is men nu aan het sparen voor een grote watertank, zodat men als er 

regen valt dit water op kan vangen en bewaren voor de volgende droge periode. Zo’n tank 

kost ook in India veel geld. Wel € 11.000, - Zelf hebben ze al flink gespaard, maar ze hopen 

met de acties van onze communicanten toch heel dicht in de buurt van het totaalbedrag te 

komen. De kinderen kunnen zelf kiezen wat ze willen doen: heitje voor een karweitje, lege 

flessen ophalen of bijvoorbeeld een kraampje op de Koningsdagmarkt. Alle kinderen doen ook 

mee aan de Paasmarkt rond de vieringen op Palmzondag. Daar gaan ze weer allerlei 

knutselwerkjes en lekkers verkopen voor het goede doel. We hopen dat u hen wilt steunen! 

 

Werkgroep eerste Communie 

 

 

 



 

Viering van de Boerenbruiloft 

met het boerenbruidspaar 

Frans en Ank Lathouwers. 

Om 13:30 zal de 

huwelijksvoltrekking op het Pieter 

Brueghelplein plaatsvinden waarna 

in een soort optocht de receptie 

plaatsvindt in De Bongerd. Dit zal 

om 15:00 uur zijn. 

Datum: 25 februari 2020 

Tijd: van 13:30 tot 17:00 

Locatie: Feestcafé de Bongerd 

 

 

 

 

Oda familiekoor 
Binnen de Odaparochie is een 
zogenaamd familiekoor van start 
gegaan. Het is een 
gelegenheidskoor waaraan 
iedereen kan deelnemen. 
Voor de Genovevakerk zijn hiervoor 
de volgende data gepland: 
9 februari, 9.30 uur 

5 april, 11.00 uur (Palmzondag) 

10 mei, 11.00 

 
Repetitie 3 kwartier voor aanvang 
van de viering. U hoeft zich hiervoor 
niet aan te melden en u kunt per 
keer besluiten of u meedoet. 
 

 

 

 

 

 

Secretariaat Odaparochie: 
0413-477741 

 

Contact Torengroep Breugel: 
0499-473160 

 
De volgende GenovevaBerichten 

verschijnen op 31 maart. 

Kopij s.v.p. voor 24 maart naar 

m.verbruggen.1@kpnmail.nl 

 

 

 

 

Kerkbijdrage 2019 

Ook in het afgelopen jaar blijven de kerkbijdragen gestaag 
teruggelopen. 
Jan van Maasakkers, tel. 473298, janvanmaasakkers@kpnmail.nl 
 

 

  2017 2018 2019 

januari 3.767,92  4028,46  5.296,12  

februari 3.546,13  3759,13  3.021,35  

maart 3.956,32  4666,86  3.536,91  

april 1.409,69  1102,62  1.059,36  

mei  807,77  782,46   843,96  

juni 2.308,95  2444,45  1.831,46  

juli 1.478,35  1215,36  1.188,02  

augustus 1.863,99  833,68  1.065,45  

september 1.730,83  1557,67  1.737,48  

oktober 1.046,58  1057,32   941,45  

november 755,54  933,5   562,23  

december 2.834,87  2174,23  2.988,89  

  25.506,94  24.555,74  24.072,68  

 
 
 
 

Mistijden zondag 9.30 uur 

Koster Ria van den Elzen, 0499-472937 

Doop doopsel@heiligeodaparochie.nl/0413-477741 

Communie, 

Vormsel, 

Overlijden 

Secretariaat Odaparochie 

secretariaat@heiligeodaparochie.nl/0413-477741 

maandag t/m vrijdag 10-12 uur 

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. 

Kerkbijdragen Jan van Maasakkers, 0499-473298 

Wilhelminalaan 3d, Son 

janvanmaasakkers@kpnmail.nl 

Rabobank: NL71 RABO 010 9 1 961 39 

ABN-AMRO: NL33 ABNA 0 44 47 13 247 

ING bank: NL26 INGB 0003 9 172 85  

Torengroep Jolanda van Soerland 

jolandavansoerland1@gmail.com /06-43079441 

Joke Versantvoort 

a.versantvoort@chello.nl /06-12922438 

Sjef den Uijl 

sjefdenuijl@chello.nl /0499-473160 

Coen Doesburg 

c.doesdillen@gmail.com/06-26496833 

 



 

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

Zieken en vrijwilligers 

De Torengroep probeert steeds aandacht te geven aan de zieken onder de vrijwilligers en de 

kerkgangers. Het kan voorkomen dat we iemand over het hoofd zien of gewoon niet goed in beeld 

hebben. Laat het ons dan s.v.p. weten! 

 

Actie Kerkbalans 

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

voor hun kerk. Het materiaal hiervoor is inmiddels ontvangen en wordt door de bezorgers van de 

GenovevaBerichten op de adressen bezorgd. 

 

Communicatie in de parochie 

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

willen voor de hele parochie. Streven was om deze in januari van start te laten gaan, maar de nieuwe 

redactie is nog niet gestart. 

 

Familiekoor 

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

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

thuis gestuurd. Op 9 februari is dit in de viering van 9.30 uur in Breugel. 

 

Bezoek door Carnavalsvereniging 

Het is een traditie dat de Carnavalsvereniging tijdens de feestdagen een kleine attentie brengt bij 

mensen waarvan wordt verwacht dat zij dit op prijs zullen stellen. Ook dit jaar hebben we hen een 

aantal namen doorgegeven in de hoop dat de betrokkenen de geste op prijs zullen stellen. 

  

Verlenging contract onderhoud kerkhof 

In het voorjaar is een mogelijke verlenging van het onderhoudscontract voor het kerkhof aan de orde. Aan 

het bestuur is gevraagd hierover een standpunt in te nemen. 

 

Parochiële onderscheidingen 

De Torengroep doet navraag met betrekking tot de stand van zaken van de parochiële onderscheidingen 

omdat hierover vragen worden gesteld. 

 

Lopende zaken 

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


