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Van de redactie 
 
Noortje Sluyter, organiste 
Noortje is geboren in Den Haag en opgegroeid in Eindhoven met 
muziek. Haar ouders waren immers beide pianodocent en 
uitvoerend musicus. Bovendien was haar vader een gewaardeerd 
componist. Van hem kreeg zij tot haar negentiende jaar een 
gedegen en gevarieerde opleiding in de muziek. Na de 
middelbare school wilde zij de creatieve kant op maar dat hoefde 
van haar niet per se de muziek te zijn. 
Op een vakantie in Italië echter woonde zij een inspirerend 
orgelconcert bij van Bernard Bartelink en zij werd gegrepen door 
het orgel. Na nog twee jaar voorbereiding werd ze aangenomen 
op het Tilburgs Conservatorium en in 1989 studeerde ze af in de 
Grote kerk in Breda. In 1994 voltooide zij bovendien de opleiding 
voor piano aan het conservatorium in Den Haag. Zij is dan 
gediplomeerd piano- en orgeldocent. 
Ze heeft in Nuenen een eigen pianopraktijk met ongeveer 50 
leerlingen die onder de huidige omstandigheden wekelijks online 
les volgen. Bovendien geeft ze nog les in Venray. Ze is als vaste 
organist verbonden aan de kerk in Son en Breugel, waar zij nu in 
de tijd met beperkingen iedere zondag samen met Frans 
Lemmens als cantor of met zijn ensemble van acht zangers twee 
vieringen verzorgt. (voorheen met het voltallige kerkkoor). Ze is 
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ook organist bij het Gregoriaans koor, waar zij Bert van der 
Heijden opvolgde. 
Vaak heeft zij in de Don Boscokerk in Eindhoven en ook in Son en 
Breugel orgelconcerten gegeven in combinatie met dwarsfluit, 
hobo en zang. Met veel voldoening kijkt zij terug op haar 
concerten voor de Zonnebloem op Eikenburg. Intussen brak er 
voor haar een moeilijke tijd aan toen zij ernstige rugklachten 
kreeg en ook nog de zorg voor haar moeder had. In 2016 kreeg 
zij uiteindelijk een implantaat dat voor veel verlichting zorgde. In 
2013 heeft zij in Son haar 25 jarig organisten jubileum gevierd. In 
de Breugelse kerk speelt zij graag op het Vollebregtorgel, dat 
samen met de akoestiek van de kerk voor prachtige muziek 
zorgt, maar onder de huidige omstandigheden geeft dat 
problemen. Sinds kort kan ze spelen op een goed orgel dat van 
elders uit de parochie kwam en daar is ze blij mee, zoals te zien is 
op de foto... Intussen zijn wij blij met Noortje! 
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Kracht voor het leven 
“Een ongeluk komt nooit alleen”, is een gezegde in de 
volksmond. En we herkennen dat ook wel. Als het eenmaal tegen 
zit, dan lijkt het wel of ook alles verkeerd gaat. Tegenslag op 
tegenslag. En soms ben je bang dat je er helemaal niet meer uit 
zult komen. 
Zo vergaat het ook de apostelen. Al hun hoop op een betere 
toekomst hebben ze gevestigd op Jezus. Maar dan komt de grote 
afknapper: zijn gevangenneming en zijn kruisdood. De tegenslag 
van hun leven. Hun hoop laait weer op als Hij na Pasen aan hen 
verschijnt. Maar daarna komt onvermijdelijk Hemelvaartsdag. 
Voor ons een feestdag, maar voor de leerlingen op dat moment 
niet. Het is weer een afscheid, en dus moeilijk. Pas met 
Pinksteren komen ze over hun teleurstelling heen. Het is God zelf 
die de kracht van Zijn Geest zendt en hen de kracht geeft om het 
leven, met al zijn moeilijkheden, aan te kunnen. Laten wij God 
vragen dat Hij ook nu zijn Geest schenkt aan de wereld, zodat we 
met vertrouwen en moed kunnen uitzien naar de toekomst, en 
tegenslagen te boven komen. Niet alleen in ons eigen bestaan, 
maar ook in dat van onze medemensen, dichtbij en veraf. 
 
Diaken Wilchard Cooijmans 
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De Parochiële Caritas Instelling van de Odaparochie 
 

 
Het team van de Parochiële Caritas Instelling; v.l.n.r.: Sjef den 
Uijl, José van Boxmeer, Thom van Dommelen, Wilchard 
Cooijmans, Bart Lathouwers, André van de Warenburg 
 
Niet iedereen heeft het zomaar liggen… 
Het gebeurt: je moet met je gezin rondkomen van één salaris of 
één uitkering. En dat gaat, want je hebt ondertussen wel geleerd 
om op de kleintjes te letten. Maar onverwachts begeeft de 
koelkast het, of de wasmachine. Daar had je nog geen rekening 
mee gehouden. Of de maand duurt deze keer echt langer dan je 
salaris reikt… Of je kunt een huurwoning krijgen, de huur is 
redelijk, maar je hebt niet zomaar geld liggen om de borgsom te 
betalen…  
 
Hulp nodig? 
In dit soort gevallen kan de Parochiële Caritas Instelling (PCI de 
Goede Herder) misschien hulp bieden. Als je je bij ons meldt, 
gaan we kijken op welke manier we je kunnen helpen. Soms 
zoeken we met mensen naar de juiste instantie voor 
bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Andere keren verstrekken we 
een renteloze lezing of in sommige gevallen een gift. Soms 
komen we ook gewoon met een tas boodschappen. We hebben 
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ook contacten met kringloopwinkels en dergelijke, zodat we 
mensen aan huisraad kunnen helpen, babykleertjes of een fiets. 
Als Parochiële Caritas Instelling zoeken we verbindingen met 
welzijnsinstanties, gemeenten, het Rode Kruis, voedselbanken en 
andere vrijwilligersorganisaties. Daardoor weten we vaak wel 
een weg te vinden om iemand te kunnen helpen. 
 
Verder weg 
Daarnaast ondersteunen we via het Interkerkelijk Diaconaal 
Overleg ook bijvoorbeeld de kerstpakkettenactie in Son en 
Breugel en een vergelijkbare actie voor de Voedselbank in Sint-
Oedenrode, een aantal projecten zoals diaconaal inloophuis ’t 
Hemeltje in Eindhoven, en de werkgroep Arm-in-arm. Ook 
schrijven we elke maand een artikeltje in de MooiRooi krant en 
de MooiSonenBreugel krant, waarin we handreikingen doen 
rond actuele onderwerpen. 
 
Contact 
Even terug naar boven. Heb je hulp nodig, omdat je het 
financieel even allemaal niet meer rondgebreid krijgt? Stuur dan 
een email met je vraag aan secretariaat@heiligeodaparochie.nl 
onder vermelding van PCI. Je mail wordt dan rechtstreeks aan 
ons doorgestuurd en wij nemen contact met je op. Gewoon 
doen! 
 
 
 
 
 
 
 
Aandacht voor mede-parochianen 
Er zijn in uw familie of omgeving ongetwijfeld ook parochianen 
die bij ziekte wel een kaartje of bloemetje verdienen. 
Als u dat vindt, zou u dan even contact willen opnemen met een 
van de leden van de Torengroep; voor telefoonnummers, zie 
pagina 8, zodat we ervoor kunnen zorgen.. 

mailto:secretariaat@heiligeodaparochie.nl
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Operatie pastor Bakermans 
Pastor Bakermans is onlangs 
onverwacht opgenomen met 
hartklachten en hij heeft een 
geslaagde openhart operatie 
ondergaan. Zijn opname moest 
worden verlengd omdat er 
alsnog een kleine operatieve 
ingreep noodzakelijk bleek. 
Inmiddels is hij weer thuis om 
aan zijn revalidatie te kunnen 
beginnen. Wij wensen hem een 
voorspoedig herstel! 
 
Pastor Bakermans viert dubbel jubileum   
Op 27 mei a.s. is het zestig jaar geleden, dat pastor Bakermans 
tot priester werd gewijd en ook vijftig jaar geleden dat hij het 
priesterteam van de Sint Petrus Banden parochie in Son kwam 
versterken. Pastor Piet Bakermans is al 18 jaar met emeritaat 
maar nog steeds actief als priester in de Odaparochie. 
Vanuit de parochie is het idee ontstaan om natuurliefhebber 
pastor Bakermans t.g.v. zijn jubileum een passend geschenk aan 
te bieden in de vorm van een mede door hem zelf gekozen boom 
in het Vroonhovenpark te planten. 
Een bijdrage voor dit mooie geschenk kan worden gestort op 
rekening nummer NL25 RABO 0148292623 van de kern St. Petrus 
Banden, o.v.v. cadeau pastor Bakermans. 
 
 
 
Digitale GenovevaBerichten in kleur 
De GenovevaBerichten zijn ook digitaal in kleuren te zien op de 
website van de Odaparochie (www.heiligeodaparochie.nl) onder 
het kopje “Nieuwsbrieven”. Ook is er de mogelijkheid om de 
GenovevaBerichten digitaal te ontvangen. Geef dan even uw 
emailadres door aan sjefdenuijl@chello.nl 

 

http://www.heiligeodaparochie.nl/
mailto:sjefdenuijl@chello.nl
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Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie van de 
GenovevaBerichten 
 
De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte 
verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen 
bij vieringen 
Hierdoor mogen in de Martinuskerk zich 60 parochianen laten 
inschrijven voor de Eucharistievieringen en voor de kerken in 
Breugel en Nijnsel blijft het aantal van maximaal 30 parochianen 
gelden. Dit alles onder de regels van 1½ meter afstand en 
voorafgaande inschrijving en hygiënemaatregelen. 
Voor uitvaarten geldt de norm van 100 in de Martinuskerk, 60 in 
de Genovevakerk en 30 in de Antoniuskerk. 
 
Inspectie door Monumentenwacht 
In opdracht van het bestuur heeft de Monumentenwacht een 
inspectie van den Bauw uitgevoerd. De Torengroep volgt de 
werkzaamheden die hieruit voortvloeien en we houden u op de 
hoogte. 
 
Graven ruimen 
Van een 15-tal graven vervallen de grafrechten en deze worden 
niet meer verlengd. De komende tijd worden deze graven 
geruimd. 
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Kerkhof 
We meldden al eerder dat het parochiebestuur heeft besloten 
om een hek met hedera (klimop) rondom het kerkhof te laten 
plaatsen. Dit in verband met de hoge onderhoudskosten van de 
coniferenhaag. Het zal velen niet zijn ontgaan dat de 
werkzaamheden inmiddels zijn uitgevoerd en hieronder een 
impressie van het resultaat. 
 
Oude situatie   Nieuwe situatie 

  
 
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, 06-43079441 
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 22 juni 2021. 
Kopij s.v.p. voor 15 juni naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 

mailto:secretariaat@heiligeodaparochie.nl
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