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 Genoveva 

 Berichten 

 
Jaargang 8, nummer 3   maart 2021 

 
Van de redactie    
De beide kernen Son en Breugel bestaan al eeuwen in goede harmonie 
met elkaar en naast elkaar. Onlangs sprak ik nog iemand die al jaren in 
onze gemeente woont en er goed “d’n aard” heeft. Hij prijst ons dorp 
om zijn gemoedelijkheid, de middenstand, de uitgaansmogelijkheden 
voor jong en oud, het carnavalsfeest waar zoveel mensen zich voor 
inzetten. Kortom om alles wat de inwoners verbindt. Toch trekken de 
inwoners van Son en die van Breugel zich af en toe terug op hun eigen 
stellingen. Als het gaat om “Breugel bruist” of de nieuwbouw van 
scholen laat men zich hier horen en voelen wij ons al gauw achter 
gesteld. 
Ook de ingrijpende veranderingen in de beide parochiegemeenschap-
pen zijn niet vanzelf gegaan en het blijft nog steeds aanpassen. 
Stel je eens goed voor wat het betekent als je heel je leven al op 
zondag naar de Sint Petrus Bandenkerk gegaan bent, waar je je mede-
parochianen ontmoet en daarmee samen een hechte kerk-
gemeenschap hebt opgebouwd en dat je op een gegeven dag niet 
meer naar je vertrouwde kerk kunt, met je gewaardeerde pastoor en je 
onder het genot van een 
kopje koffie de verhalen uit de 
gemeenschap moet missen. 
Dat is eerder ontbinden dan 
verbinden. 
We kunnen veel respect 
opbrengen voor de mensen 
die zich aan de nieuwe 
omstandigheden aanpassen 
en naar de kerk in Breugel 



~ 2 ~ 
 

komen. Het is weliswaar een mooie kerk, maar niet hun kerk. Respect 
ook voor de vrijwilligers die er voor zorgen dat alles in goede harmonie 
verloopt. Laten we hopen dat, als alle rookwolken rond de kerk van 
Son zijn opgetrokken, we kunnen spreken van één Son en Breugelse 
kerkgemeenschap binnen de parochie van de Heilige Oda. 
 

 
 
Vanuit het overleg van de Torengroep 
Rustig 
Door alle beperkingen lijkt het soms dat alles stil ligt. Voor een groot 
deel is dat ook zo, maar achter de schermen wordt toch wel 
doorgewerkt. Voor de leden van de Torengroep zijn dat vooral allerlei 
praktische zaken, zoals o.a. het regelen van de toegang tot de 
vieringen. Wie had ooit kunnen vermoeden dat je jezelf op moet geven 
om naar de kerk te mogen? Het zijn bizarre tijden waar vooralsnog 
geen einde aan lijkt te komen. Het is een gevecht tegen een 
onzichtbare vijand en dat moet ons allemaal tot voorzichtigheid 
manen. 
Bestuurswisselingen in het bestuur van de Oda-parochie 
Per 1 januari 2021 heeft er een wijziging plaatsgevonden in het 
parochiebestuur. De functie van secretaris Wim van der Heijden is 
overgenomen door Riny Tijssen. Rini Braat is als lid toegetreden tot het 
parochiebestuur. Hij zal over een jaar de functie van vice-voorzitter van 
Wim van Dijk overnemen. De parochiebestuursleden Marjolein 
Kuijpers en Tonnie Donkers zijn eveneens afgetreden na het aflopen 
van hun zittingstermijnen. 
Wijzigingen op het secretariaat van de Odaparochie 
Anke van de Laar is per 1 januari 2021 aangesteld als secretaresse van 
de parochie. Zij vervangt Anne van Beljouw. Anke haar takenpakket is 
voornamelijk gericht op de secretariële werkzaamheden. Zij is op 
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maandag, donderdag en vrijdag bereikbaar op het parochiesecretariaat 
aan Mgr. Bekkersplein Sint-Oedenrode. Evelien Jaspers is per 1 januari 
2021 aangesteld als receptioniste. Haar takenpakket is vooral gericht 
op telefoonverkeer, het doorleiden van informatieverzoeken en het 
ondersteunen van het secretariële werk.  
Zang tijdens de vieringen 
Onze dirigent Frans Lemmens heeft tijdens de coronaperiode als 
cantor de zang tijdens de vieringen verzorgd. We zijn hem daar zeer 
dankbaar voor. Sinds kort is er gekeken of de zang onder de huidige 
beperkingen door meerdere zangers verzorgd kan worden. We zijn blij 
dat enkele zangers zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld. Zij zingen 
vooralsnog alleen tijdens de vieringen van 10.00 uur. Wellicht kunnen 
zij met de Paasdagen in alle vieringen zingen?   
 

 
v.l.n.r. Hannie van Weert, Annie van Gastel, Annie van Reeken, Sannie 
de Rooij, Jan van Maasakkers, Frans van Ballegooij, Toon van den 
Boogaard en Jacques Tonneijk. Achter het orgel, Noortje Sluyter. Op de 
rug gezien dirigent Frans Lemmens. 

De Torengroep St. Genoveva en de Redactie van de  

GenovevaBerichten wensen u een 

Zalig Pasen 2021 
De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 20 april 2021. 
Kopij s.v.p. voor 13 april naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 

mailto:m.verbruggen.1@kpnmail.nl
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Planning Goede Week 

 
zaterdag 27 maart 

16.00 uur Berkenstaete 
17.00 uur Martinuskerk 
19.00 uur Antoniuskerk 

zondag 28 maart, Palmzondag 
10.00 uur Genovevakerk 
11.00 uur Martinuskerk 
12.30 uur Genovevakerk 
 
13.30 uur  Martinuskerk communicantenviering – les 7 
14.00 uur  Genovevakerk communicantenviering – les 7  
14.30 uur  Martinuskerk communicantenviering – les 7 
15.30 uur  Martinuskerk communicantenviering – les 7  

donderdag 1 april, Witte Donderdag 
19.00 uur Martinuskerk 
19.00 uur Genovevakerk 

vrijdag 2 april,  Goede Vrijdag 
15.00 uur Martinuskerk  kruisweg 
15.00 uur Antoniuskerk   kruisweg 
15.00 uur Genovevakerk kruisweg 
19.00 uur Martinuskerk 

zaterdag 3 april, Paaswake 
20.00 uur Genovevakerk 
21.00 uur Martinuskerk 

zondag 4 april, Hoogfeest van Pasen 
10.00 uur Genovevakerk 
9.30 uur Antoniuskerk 
11.00 uur Martinuskerk 
12.30 uur St. Genovevakerk 

maandag 5 april, Tweede Paasdag 
10.00 uur Genovevakerk 
11.00 uur Martinuskerk 
 
 

De leden van de Torengroep en de redactie wensen u 

een Zalig Pasen 


