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Van de redactie
De Zondagsmis
Het virus houdt ons nog steeds allemaal in de greep. Afstand houden,
mondkapje, geen of beperkt bezoek, dus geen feesten in welke vorm
dan ook. Erger wordt het als je na een besmetting in quarantaine of
naar het ziekenhuis moet. Pas hoorde ik van een vrouw in Beek en
Donk die opgenomen werd op de IC en onmiddellijk in coma werd
gebracht. Toen zij drie weken later weer bij bewustzijn kwam moest
haar verteld worden dat haar man aan het virus was overleden. Wat is
dat verschrikkelijk. Dit is maar een voorbeeld van het vele lichamelijk
en geestelijk lijden.
We dreigen gewend te raken aan de cijfers, maar moeten ons
realiseren dat nog steeds heel veel mensen moeilijke tijden
doormaken. In dat licht zijn onze dagelijkse aanpassingen maar
kleinigheidjes. Dat geldt ook voor het bezoek aan de zondagsmis, die je
iedere keer, na tijdige reservering, kan bezoeken. De plaatsen zijn
vrijwel altijd bezet, maar het is iedere keer weer wennen zonder koor,
zonder die ongeveer 100 parochianen die er anders altijd waren. Dit
laatste wordt node gemist. Een praatje voor of na de Mis buiten bij de
kerk en een bakje koffie in Den Bauw is toch een mooi begin van de
zondag en een opsteker.
Intussen kunnen priesters, diaken en de leden van de torengroepen
dankbaar zijn dat ze, samen met de mensen waarop ze altijd kunnen
rekenen, de diensten mogelijk maken. Er wordt daar, met beperkte
mogelijkheden tot overleg, veel goed werk verricht.
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Advent
De adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. In 2020 is dat op
zondag 29 november. De Advent is de tijd van voorbereiding op het
kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus
wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen'
'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerst 'Advent' genoemd.
De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 29 november t/m
donderdag 24 december en duurt 26 dagen.
De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de
voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus
ruim 2000 jaar geleden. Eveneens is de Advent de periode van
verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer
God alles in allen zal zijn.

Adventskrans
Een adventskrans is een hangende of op tafel liggende ronde krans van
gevlochten dennen- of sparrengroen als symbool van hoop, met vier
kaarsen waarvan tijdens de advent er elke zondag één meer wordt
aangestoken. Hij wordt zowel in huis als in de kerk gebruikt. Op de
laatste zondag voor Kerst branden dus alle kaarsen. Ze zijn dan
verschillend van lengte, want ze hebben niet even lang gebrand.

Kerstpakkettenactie 2020
Voor de kerstpakkettenactie kunt u hele kerstpakketten of losse
spullen voor een kerstpakket inleveren bij de kerk aan de Zandstraat.
Die is daarvoor geopend op 14, 15 en 16 december van 10 - 12 uur.
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Allerzielen
Allerzielen is het moment in het jaar dat we onze overledenen
gedenken, hun namen noemen in de kerk, het gedachteniskruisje aan
de familie geven en bij iedere naam een kaarsje ontsteken.
Helaas was het door Covid-19 dit jaar niet mogelijk om alle
nabestaanden in de kerk te ontvangen. De Torengroep Breugel koos
ervoor om de kruisjes persoonlijk thuis af te geven aan de
nabestaanden, samen met het Allerzielenprentje en een graflichtje. En
dat was mooi, het voelde goed om zo contact te hebben met de
families.
De Allerzielenviering in de kerk was met dertig aanwezigen ingetogen
maar bijzonder. Ook nu werden de namen genoemd, ook nu werden er
kaarsjes ontstoken, ook nu werden na afloop van de viering de graven
op het Genoveva kerkhof gezegend. En via SonenBreugelVerbindt
konden mensen thuis op de pc meekijken naar de viering.
Dat al onze dierbare overledenen mogen rusten in vrede
Noud Renders 89 jaar
Johan Waelkens 78 jaar
Leo Donkers 84 jaar
Jan van Wanrooij 82 jaar
Carel de Beer 83 jaar
Johan Oldenbroek 68 jaar
Anna Versantvoort-van den
Heuvel 90 jaar

Gerard Verhoeven 83 jaar
Janus van der Linden 77 jaar
Mien Donkers-Wijnen 85 jaar
Willy van Oirschot 88 jaar
Maria de Bont- van den Corput
91 jaar
Jet van de Veerdonk-Oonincx
72 jaar
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Genoveva Berichten
Na een lange periode verscheen vorige maand weer een eenvoudige
uitgave van de Genoveva Berichten. Van diverse kanten hoorden we
dat het maar een dun exemplaar was met weinig tekst. Het was de
Torengroep vooral te doen om weer eens iets van zich te laten horen
en om mensen bij de kerk te houden. Zo van “mensen we zijn er nog”.
Getracht wordt de draad weer op te nemen, al is dat moeilijk nu er
geen vergaderingen gehouden kunnen worden. Naast onze Genoveva
Berichten verschijnt, ook onder moeilijke omstandigheden, voor de
hele Odaparochie De Ekster. De naam is gekozen omdat de heilige Oda
altijd afgebeeld wordt met een ekster aan haar voeten. Dat is ook
symbolisch voor het blad, omdat de redactie uit alle kernen wat pikt
voor de inhoud. De vogel steelt immers alles wat van zijn gading is,
zelfs blinkende sieraden. Het blad wordt achter in de kerk in een
beperkte hoeveelheid gelegd om mee te nemen. Wij in Breugel doen
ons best in deze bijzondere tijd Genoveva Berichten te maken die, met
dank aan onze bezorgers, op bijna 800 adressen bezorgd worden.

Heilige Genoveva en de ekster
De Heilige Oda werd omstreeks 6880 blind geboren als dochter van
een Schotse koning. Haar vader stuurde haar naar het graf van de
heilige Lambertus in Luik, waar ze genezing vond. Bij haar terugkomst
in Schotland wilde haar vader dat ze zou trouwen. Oda had echter de
belofte gedaan dat ze haar leven in dienst van God zou stellen en
vluchtte naar het vasteland. Na omzwervingen kwam ze in de buurt
van Weert terecht, waar ze een hutje bouwde op de hei. Rondom de
woning plantte ze enkele struikjes, die de volgende morgen waren
uitgegroeid tot een dichte haag. Oda’s vader wist haar op te sporen
maar bij het huisje aangekomen werd hij aangevallen door eksters
zodat hij niet dichterbij kon komen.
De heilige Oda wordt aangeroepen voor genezing van oogziekten.
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Genovevakerk op 25 november rood aangelicht
De St. Genovevakerk in Son en Breugel wordt woensdag 25 november
’s avonds, samen met honderden kerken en andere gebouwen
wereldwijd, in het rode licht gezet. Ook in Nederland worden tientallen
gebouwen rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt de
parochie H. Oda aandacht voor vrijheid van godsdienst in het
algemeen en de vervolging van christenen in het bijzonder.
Op dezelfde dag wordt in de H. Martinuskerk in Sint-Oedenrode een
heilige Mis gehouden, om te bidden voor mensen die om hun geloof
worden vervolgd én voor hun vervolgers. De parochie doet mee aan
#RedWednesday, een internationale campagne van de stichting Kerk in
Nood, om bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van
godsdienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen
voor de schaal waarop in het bijzonder Christenen vandaag de dag
worden vervolgd.
Met hun actie #RedWednesday© wil Kerk in Nood ons bewust maken
van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen
tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.
Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar christenen die om hun geloof
gevangen worden gehouden. Op 25 november verschijnt daarom een
boek ‘Gevangen om hun geloof’ dat geïnteresseerden via de website
van Kerk in Nood gratis kunnen opvragen.
Onze bisschop Mgr. de Korte schrijft: “Vrijheid van godsdienst is een
groot goed. Geloven kan nooit samengaan met dwang en geweld.
Helaas moeten wij constateren dat miljoenen christenen in vele landen
omwille van hun geloof in Christus worden vervolgd. Het is goed dat
wij voor hen bidden en in hun noden voorzien. ‘Red Wednesday’ is een
prima actie om voor de christenvervolging aandacht te vragen.”
De heilige Mis in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode begint woensdag
25 november om 19.00 uur.
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Benoeming Sannie de Rooij
Bisschop de Korte heeft per 1 oktober Sannie de Rooij benoemd tot
catechist in de Odaparochie. Ze is daarmee ook officieel lid van het
pastoraal team. Sannie is voor velen geen onbekende. Hieronder geeft
ze enige uitleg over haar nieuwe functie.
“Toen ik in 2004 gevraagd werd om secretaris van het parochiebestuur
te worden, bleek al snel dat ik weinig wist van de gang van zaken in
een parochie. Ik was net met pensioen en had genoeg tijd, daarom heb
ik meteen besloten om de opleiding tot pastoraal assistent te gaan
volgen. Dat was een 4-jarige opleiding en in 2008 werd ik dus pastoraal
assistent bij de Sint Petrus’ Banden parochie.
Ik bleef secretaris van het parochiebestuur. Na de verhuizing van
pastoraal werkende Maroejska Slegers heb ik enkele taken van haar
overgenomen. In 2012 kwam de fusie met de Oda parochie en werd ik
dus pastoraal assistente van de Oda parochie.
Nadat de bisschop in 2018 de functie van pastoraal assistent had
afgeschaft werd er een nieuwe 5-jarige opleiding tot catechist
opgestart. Als catechist behartig je de volwassenen-, jongeren- en
kindercatechese, zet je je in voor activiteiten en projecten in de
pastorale zorg van de parochie voor jongeren, gezinnen en ouderen, en
je rust vrijwilligers toe voor hun werk voor de parochie.
Een aantal pastoraal assistenten, waaronder ik, kregen de mogelijkheid
om een verkorte opleiding tot catechist te doorlopen. Deze verkorte
opleiding heb ik in september met goed gevolg afgesloten.
Nu kijk ik er naar uit om als catechist aan de slag te gaan.
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In 2019 en 2020 vervallen graven, welke geruimd gaan worden
na ontvangst van schriftelijke toestemming
Naam overledene(n)
Soort graf
Henricus Verhoeven
Familiegraf
Miet Verhoeven
Johannes Verhoeven
Johanna Verhoeven-van de Burgt
Johannes Meulendijks
Dubbeldiep
Adriana Meulendijks-van de Laar
Martina Meulendijks
Adrianus van de Laar
Enkel
L. de Louw
Dubbeldiep
Rie de Louw-Wordragen
Annie van Dingenen-van Dinten
Dubbeldiep
Francisca van Schijndel-Buster
Dubbeldiep
Jan Donkers
Kind
Antonet van de Laar-van Eck
Enkel
Lambertus Sanders
Familiegraf
Johanna Sanders-Sanders
Lies Toonen-Cornelissen
Enkel
Marinus Versantvoort
Familiegraf
Hendrica Versantvoort-Swinkels
Wilhelmus van Oirschot
Enkel
Antonia van de Oever
Familiegraf
Antonius van de Oever
Antonia J. Witlox-van Hal
Dubbeldiep
Petrus Wilhelmus Witlox
Voor informatie: Jan van Maasakkers tel. 0499-473298.
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Graf nummer
A 1310

A 1404
B 1526
B 1528
B 1612
B 1701
C 2107
C 2305
D 2609
D 2805
D 2907
D 2909
D 2922
D 2722

We stellen u voor onze nieuwe
lector Rob Doesburg.
We wensen hem heel veel
succes!

Mistijden
Doop,
communie,
vormsel,
overlijden
Misintenties
Kerkbijdragen

Torengroep

zondag 10.00 en 12.30 uur
Secretariaat Odaparochie, 0413-477741
secretariaat@heiligeodaparochie.nl
maandag t/m vrijdag 10-12 uur
Jolanda van Soerland, 06-43078441
breugel@heiligeodaparochie.nl
Jan van Maasakkers, 0499-473298
janvanmaasakkers@kpnmail.nl
Rabobank: NL71 RABO 010 919 61 39
ABN-AMRO: NL33 ABNA 044 471 3247
ING bank: NL26 INGB 000 391 7285
Sjef den Uijl
0499-471360
Jolanda van Soerland
06-43078441
Coen Doesburg
06-26496833
Joke Versanvoort
06-12922438

De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 22 december.
Kopij s.v.p. voor 15 december naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl
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