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Van de redactie 
De meeste mensen deugen……… 
Dit is de titel van een prachtig boek van Rutger Bregman. Het handelt 
over de geschiedenis van de mens vanaf zijn eerste stappen op aarde, 
zo’n 50.000 jaar geleden. De mensen trokken als nomaden in kleine 
groepen rond en leefden van jacht, visserij en plantaardige producten 
die voorhanden waren in de natuur. Het was een hard bestaan, men 
had elkaar nodig en persoonlijk bezit was minimaal. We zouden 
kunnen zeggen dat ze allen even arm waren en ze leefden in grote 
harmonie. 
Dat heeft zo’n 40.000 jaar geduurd tot men zich ging vestigen op een 
vaste woonplaats aan rivieren en op vruchtbare gronden. Toen moest 
er van alles geregeld worden. Er kwamen bestuurders, directeuren, 
arbeiders en er ontstond een maatschappij van scheiding tussen arm 
en rijk. Dat is het ook wat wij tegenwoordig ervaren als een steeds 
groter wordend probleem en toch “deugen de meeste mensen”. Het is 
er in deze tijd met het virus, de chaos in de VS en problemen met de 
sociale wetten niet beter op geworden. Door deskundigen en 
extremisten wordt het zo ingewikkeld gemaakt dat we het niet meer 
begrijpen. Misschien is het verstandig even wat afstand te nemen, niet 
alles te lezen en te kijken en er op te vertrouwen dat het weer goed 
komt. We leven immers in een van de beste landen van de wereld. We 
hebben een grote mate van vrijheid, we regelen zaken na grondige 
discussies, we mogen binnenkort weer kiezen uit een aantal partijen 
en daarmee bepaalt de zwijgende meerderheid de koers. Het zal niet 
voor iedereen ideaal worden maar we kunnen leven met 
compromissen. 
En in onze kleine Breugelse gemeenschap hebben we relatief gezien 
niet zoveel te klagen. Ook hier deugen de meeste mensen. 
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Kerkbijdrage 
Uiteraard zijn wij u erg dankbaar voor uw bijdrage in het afgelopen 
jaar. Helaas is de opbrengst nogal wat lager dan de voorgaande jaren. 
Voor meer informatie: 
Jan van Maasakkers, tel. 473298 of e-mail 
janvanmaasakkers@kpnmail.nl 
 

 2018 2019 2020 

januari 4028,46 5.296,12  2.200,19  

februari 3759,13 3.021,35  2.858,99  

maart 4666,86 3.536,91  3.264,36  

april 1102,62 1.059,36  1.018,07  

mei 782,46 843,96  982,90  

juni 2444,45 1.831,46  1.678,60  

juli 1215,36 1.188,02  1.280,85  

augustus 833,68 1.065,45  1.617,39  

september 1557,67 1.737,48  1.348,21  

oktober 1057,32 941,45  1.203,11  

november 933,5 562,23  834,32  

december 2174,23 2.988,89  2.293,72  

Totaal 24.555,74  24.072,68  20.580,71  
 

Wendy Rombouts is 
de ontwerper van 
onze mooie kerststal, 
en al jarenlang zorgt 
ze ervoor dat met 
Kerst iedereen er van 
kan genieten. 
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Uit het overleg van de Torengroep 
Kerkhof 
Het bestuur is voornemens om de haag rondom het kerkhof te vervangen 
door een hekwerk bekleed met klimop. Hiermee wordt een kostenbesparing 
op het onderhoud beoogd. 
Tarieven voor diensten en begraafplaatsen 
Voor 2021 heeft het bestuur de nieuwe tarieven vastgesteld. Zij zijn te 
raadplegen op de website van de parochie (zie www.odaparochie.nl). Laat het 
aan Jolanda weten als u een papieren versie wil ontvangen. De tarieven 
worden ook opgehangen in het kastje in het berghok op het kerkhof. 
Bouwactiviteiten 
Bij de bouwwerkzaamheden aan de kerk te Breugel is de stoep kapot gereden. 
Inmiddels is de stoep geheel hersteld en ziet er weer mooi vlak uit. 
Er zijn bouwkundige inspecties uitgevoerd door de Monumentenwacht van de 
kerk en Den Bauw. Of hier bouwkundige aanpassingen nodig zijn zal in de 
toekomst blijken. 
Piet van de Wijdeven is door het bestuur aangewezen om allerlei klussen uit 
te (laten) voeren. De Torengroep is daar erg blij mee nu er een duidelijk 
aanspreekpunt is en wenst Piet veel succes en vooral veel plezier. 
Door binnendringend vocht in het portaal is het stucwerk los gaan laten. Het 
stucwerk is inmiddels vervangen en de schilder zal de klus binnenkort 
afmaken.  
Kindernevendienst 
We brengen graag nog eens onder de aandacht dat er iedere eerste zondag 
van de maand een kindernevendienst is. De ervaringen van zowel de kinderen 
als van hun ouders zijn positief, dus van harte aanbevolen. 
Opruimen kerststallen 
Omdat de mensen dit jaar, door de covid regels, nauwelijks in de gelegenheid 
waren om onze kerststallen te bezoeken, stelt het pastoraal team voor om de 
kerststallen zolang mogelijk te laten staan, namelijk tot Maria Lichtmis op 2 
februari. 

http://www.odaparochie.nl/
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Geluidsoverlast vanuit den Bauw 
Er is bij het bestuur een klacht een klacht ontvangen over geluidsoverlast van 
koorrepetities. Dit speelt als de deur van de nooduitgang open wordt gezet 
vanwege de hoge temperatuur. Het verzoek aan de koren is om toch die deur 
dicht te laten. 
Actie Kerkbalans 
De actie Kerkbalans 2021 is weer gestart. Zie voor de opbrengst in 2020 elders 
in deze GenovevaBerichten. 
Oprichting van een cantorgroepje 
Alle koorbesturen zijn geïnformeerd om te kijken of er uit de koren een groep 
van 3 à 4 personen bereid is na een periode van inwerken op de zondagen als 
cantorgroepje te zingen. 

Dit mandje is door iemand bij de 
kerststal gezet met een heel leuke en 
lieve kerstboodschap: 
"Een lichtpuntje voor jou, of geef het 
aan iemand die wel een lichtpuntje 
gebruiken kan. 
Does kei lief " 
 
 
 
 

Mistijden zondag 10.00 en 12.30 uur 
Doop, 
communie, 
vormsel, 
overlijden 

Secretariaat Odaparochie, 0413-477741 
secretariaat@heiligeodaparochie.nl 
maandag t/m vrijdag 10-12 uur 

Misintenties Jolanda van Soerland, 06-43078441 
breugel@heiligeodaparochie.nl  

Kerkbijdragen 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 

Torengroep Sjef den Uijl                          0499-473160 
Jolanda van Soerland          06-43079441 
Coen Doesburg                    06-26496833 
Joke Versanvoort                 06-12922438 

De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 23 februari 2021. 
Kopij s.v.p. voor 16 januari naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 
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