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KERSTMIS 2020
De Nederlandse bisschoppen hebben naar aanleiding van de lockdown
besloten dat in katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke
vieringen zullen plaatsvinden. Derhalve is het in onze parochie helaas
niet mogelijk om deel te nemen aan de nachtmissen op 24 december. U
kunt alleen twee nachtmissen via streaming volgen: om 20.30 uur
(Genoveva, via www.sonenbreugeltv.nl) en om 21.30 uur (Martinus,
via ons Youtube kanaal). Alle andere vieringen gaan wel gewoon door,
zoals eerste en tweede kerstdag, de zondagen en oud en nieuw, met
dien verstande dat u zich voor iedere viering altijd moet inschrijven. De
inschrijvingen gaan via de parochiebureaus. Een overzicht van de
vieringen en de contactgegevens van de parochiebureaus vindt u
op: https://www.heiligeodaparochie.nl/11623/vieringen-van-kerstmistot-en-met-driekoningen/. Daarnaast zijn kerstactiviteiten zoals het
bezoeken van de kerststal tevens niet meer toegestaan. Om u toch de
gelegenheid te geven onze verschillende kerststallen te bekijken en erbij
te bidden, laten wij al de kerststallen in de kerken en kapellen staan tot
ruim na de kersttijd.
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Van de redactie
Maria en Jozef
Met duizenden trokken ze naar een vreemd land om zich te laten
registreren, onder hen Maria en Jozef. Het was een barre tocht en zij
was zwanger. Jozef had een ezel geregeld en zo kwamen ze toch op de
plaats van bestemming. Onderdak was er voor al die mensen niet of
nauwelijks en uiteindelijk, trekkend van deur tot deur, konden ze toch
nog in een schaapsstal terecht. Jezus werd daar geboren en in een
voederbak met wat stro gelegd. Het is allemaal goed afgelopen en hoe
en wanneer ze weer thuis kwamen vertelt het verhaal niet.
De geschiedenis vertoont gelijkenis met de tocht van vluchtelingen, op
drift vanuit hetzelfde Klein-Azië en Afrika, naar veiliger streken. Er zijn
echter grote verschillen: waar de tocht van Maria en Jozef het begin
was van de verspreiding van het christendom over de hele wereld
vluchten zij voor geweld en vrees voor een slechte toekomst voor hun
kinderen. Hun bestemming is onzeker en onderdeel van een politiek
spel. Gezinnen worden uit elkaar gerukt en als ze ooit nog thuis komen
zal het leven niet meer hetzelfde zijn.
Het is moeilijk om onder deze omstandigheden Vrede op Aarde een
plaats te geven. Dat is al duizenden jaren zo en zal waarschijnlijk zo
blijven, je moet wel een ras-optimist zijn om te denken dat het ten
goede zal keren. Streven naar macht en extremisme bepalen in grote
delen van onze planeet het beeld. We zijn geschapen met een vrije wil
en maken er een puinhoop van. Laat ons met Kerstmis klein denken en
de mensen in onze omgeving die het moeilijk hebben, met gebed, met
aandacht en mogelijk met een geschenk bejegenen. Het maakt jezelf
ook rijker.

~2~

VIERINGEN ROND KERSTMIS EN NIEUWJAAR
donderdag 24 december (kerstavond)
20.30 uur
Eucharistieviering m.m.v. cantor en organist

Deze viering wordt alleen uitgezonden via
www.sonenbreugeltv.nl
vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag
10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. cantor en organist
12.30 uur
Eucharistieviering m.m.v. cantor en organist
zaterdag 26 december (Tweede Kerstdag)
10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. cantor en organist
zondag 27 december (Derde Kerstdag)
10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. cantor en organist
12.30 uur
Eucharistieviering m.m.v. cantor en organist
vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaar)
10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. cantor en organist
zondag 3 januari 2021
10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. cantor en organist
12.30 uur
Eucharistieviering m.m.v. cantor en organist

Voor alle vieringen geldt dat u zich van te voren moet
opgeven bij het parochiebureau. Tel.nr. (0499) 847241,
bereikbaar op donderdag en vrijdag van 11-12 uur.
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Het zingen in de kerk
Frans Lemmens vertelt.........
“Het was heel vervelend te moeten vaststellen dat na de eerste
coronagolf, er ook nog een tweede volgde.
Het is ruim een half jaar geleden dat ik de meeste koorleden heb
ontmoet en het ziet er naar uit dat het nog wel even zo doorgaat.
We houden ons nu maar aan de maatregelen en in de praktijk zou ik
met maximaal vier personen mogen voorzingen. Maar hier dient zich
het volgende probleempje aan: kies ik een drietal mensen uit het koor
dan moeten zij hun zangstem (sopraan, alt, enz.) heel goed kunnen
gebruiken en moeten anderen in het koor zich niet gepasseerd voelen.
Ook moeten de leden het niet alleen kunnen, maar ze moeten ook
willen, want er zitten dan wel repetities aan vast.”
Frans vertelt verder dat hij als cantor (voorzanger) naast de vaste
organist (Noortje) sinds enige maanden het muzikale gedeelte in de
eucharistieviering verzorgt, zowel in de eucharistieviering van 10.00
uur, als ook in die van 12.30 uur.
Hij verwacht dat deze muzikale vorm tijdens de kerstdagen hetzelfde
zal blijven. Het is nu te kort dag en de verwachting is er ook niet naar,
dat het op korte termijn zal veranderen. We hebben te handelen naar
de richtlijnen van het bisdom, is zijn herhaalde uitspraak.
Toch is Frans hoopvol gestemd, dat er begin volgend jaar iets meer
"mag" in de kerk, als het om zijn geliefde muziek en zang gaat.
Ondanks deze voor een dirigent wat vreemde switch (cantor of
voorzanger) hoopt Frans dat zijn bijdrage in de kersttijd voor veel
mensen zal leiden tot vreugdevolle vieringen.

Kerk versieren
Het is ieder jaar opnieuw mooi om te zien hoe de tuinploeg de kerk in
kerststemming brengt, en zo ook dit jaar weer. Het groen wordt
opgehangen, de kerstballen afgestoft en de verlichting aangebracht.
En als dan ook de kerststal is geplaatst en de kerk klaar is voor de
komst van het Kerstkind, gaat ieder voldaan naar huis.
Heel veel dank aan Sjef Donkers, Hein van de Laar, Bert van Wanrooij,
Jan Koks, Toon van de Linden, Harry van Heesewijk, Jan van de Avoort,
Coen Doesburg en Wendy Rombouts.

~4~

Les 3 met onze communicanten
Woensdag 25 november waren we weer bij elkaar. Er werd weer
geknutseld, gezongen en gebeden.
En ook het goede doel kwam weer aan bod. Een watertank voor de
kinderen met een beperking in India. Dus als er een communicant bij u
aan de deur komt voor b.v. lege flessen of een heitje voor een
karweitje weet u waar dit voor is.
De volgende bijeenkomst is volgend jaar. Dus we wensen onze
communicanten en hun ouders, broertjes en zusjes vast hele fijne
feestdagen en een goed begin van 2021!! Tot volgend jaar!!!

Heilige Communie thuis ontvangen? Jazeker!
In deze Covid tijd lopen we er tegen aan dat het best moeilijk is om
deel te nemen aan de eucharistie. Er mogen slechts 30 mensen in een
viering, en vooral de viering van 10 uur is snel vol. Maar misschien ook
omdat we het eng vinden om met een groep bij elkaar te komen,
ondanks dat de veilige afstand gewaarborgd is, of omdat de eigen
gezondheid het niet toelaat.
Het was altijd al mogelijk om de Heilige Communie thuis te ontvangen,
maar we willen het nu toch weer even onder uw aandacht brengen.
U kunt hiervoor contact opnemen met de pastorie 0499-471230, of u
kunt iemand van de Torengroep daar om vragen en die zal het dan
voor u gaan regelen. De gegevens van de Torengroep vindt u op de
achterkant van de GenovevaBerichten.
Dus schroom niet om te bellen want we komen heel graag bij u thuis,
een mooie vorm van kerkzijn.
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Mag ik me even voorstellen ..........
Op zondag 25 oktober jl. begon ik als
lector in de Genovevakerk aan mijn
eerste "optreden". Ik heb bij die
gelegenheid toen al het een en ander
over mezelf verteld, maar ik realiseer
me dat op deze zondag, volgens de
Corona-regels, maar een beperkt
aantal parochianen (30) aanwezig
konden zijn.
Ik ben in 1979 geboren in Breugel en
woon momenteel op een centraal
punt in het centrum van Son. Ik ben in
het dagelijks leven werkzaam bij de
Rabobank. Mijn hobby’s zijn divers. Ik houd van een goed politiek
debat, voetbal kijken, maar vooral voetbal luisteren (Langs de lijn). Ook
wandel ik graag.
Via een van de leden van de Torengroep Breugel werd mijn interesse
gepolst. Na wat bedenktijd besloot ik daaraan gehoor te geven.
Mijn motivatie zit hem vooral hierin: ik ben geïnteresseerd in het wel
en wee van mensen en voor mijn geloof is dit een mooie gelegenheid
om een steentje bij te dragen. Misschien is het maar een klein steentje,
maar alle beetjes helpen. Zeker als je je betrokken voelt bij de
geloofsgemeenschap.
Hopelijk draagt het lectorschap hieraan bij.
Rob Doesburg

Uit het overleg van de Torengroep
-

We zijn erg blij met de herstart van GB waarmee we weer een
heleboel parochianen kunnen bereiken.
Er zijn voor zover bekend geen zieken, het is fijn als de
Torengroep hoort als er iemand ziek is.
We kijken vooruit naar Kerst en alles is al in gang gezet en
geregeld, te beginnen met het ophangen van de adventskrans
en eindigende met het opruimen van de kerststal in januari.
Joke en Jolanda hebben voortaan wekelijks overleg met Sannie
om alle lopende zaken door te spreken en afspraken te maken.
Er wordt bekeken hoe het pad naar de parkeerplaats achter de
kerk vrij van kuilen gemaakt kan worden.
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Koperpoetsen
Gewapend met oude tandenborstels, in- en uitpoetsdoeken en flesjes
koperpoets beginnen wij, Tiny, Jo, Hannie en Jolanda aan de klus om al
het doffe koper weer glanzend te krijgen voor de Kerst. Er wordt heel
ijverig gepoetst, en daarbij ook veel en gezellig gekletst. Na een Covid
tijd waarin we elkaar te weinig gezien hebben worden er nieuwtjes
uitgewisseld, de laatste roddels verteld, gelachen, en kijken we uit naar
de tijd dat alles weer gewoon wordt. Na een plezierige poetsochtend
gaan we voldaan huiswaarts.

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
0499-473160
Jolanda van Soerland
06-43079441
Coen Doesburg
06-26496833
Joke Versanvoort
06-12922438

De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 26 januari
2021.
Kopij s.v.p. voor 19 januari naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl
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De leden van de Torengroep en de redactie van de
GenovevaBerichten wensen u een Zalig Kerstmis
en een voorspoedig 2021
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