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DRINGENDE OPROEP!
Omdat de onderhoudskosten door een hovenier te duur werden,
besloot het parochiebestuur om de haag te vervangen door
hekwerk met klimop. Tegelijkertijd werd het verdere onderhoud
opgezegd waardoor er een forse (ongewenste) vergroening van
het kerkhof plaatsvindt. Om dit een halt toe te roepen zijn we
dringend op zoek naar mannen en vrouwen die een handje willen
helpen om het kerkhof weer onkruidvrij te maken en te houden.
Laat een van de leden van de Torengroep weten hoe u hieraan
een bijdrage wilt leveren in welke vorm dan ook.

Van de redactie
Martina van den Tillaart, manusje-van-alles
Op donderdag 3 juni hebben de
voltallig aanwezige leden van de
Torengroep van de Genovevakerk in
Breugel afscheid genomen van
Martina. Ook de pers en de fotograaf
waren vertegenwoordigd. De bijeenkomst voelde nauwelijks als een
afscheid. Het was meer een klein
feestje
waarin
Martina
het
middelpunt was. Er was dan ook
gebak, er waren bloemen en een
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prachtige Oorkonde als dank voor de vele jaren die zij als
vrijwilliger in de kerk, je kunt gerust zeggen háár kerk, allerlei
taken op zich heeft genomen.
Na in 1998 begonnen te zijn met het schoonhouden van de kerk
werd zij geleidelijk manusje van alles. Zij verzorgde de was en de
kleding die de priester bij de H. Mis gebruikt en dat moest er
perfect uitzien. Gesteven en gestreken en geen kreukje te zien.
Het poetsen van het koper beschouwde zij als een belangrijke
taak. Ze gaf dat maar moeilijk uit handen, want “dat kunnen ze
tegenwoordig toch niet zo goed meer” liet ze zich ontvallen. Ze
had zelf een sleutel van de kerk en was er bijna dagelijks te
vinden om allerlei kleine klusjes te doen. Voor en na de diensten
liep zij door de kerk om op een vriendelijke manier de mensen te
ontvangen en eventueel te helpen. Ze zorgde voor een soort
gezelligheid in de kerk. Ze was ook vaak bezig in de pastorietuin
om bloemen en zelfs groenten te telen. Martina zag alles en
vergat niets en had altijd “goei zin”.
De voorzitter van de Torengroep, Sjef den Uijl, had in zijn
toespraak slechts één woord nodig om haar te typeren en dat
was dienstbaarheid. Hij dankte haar voor de jarenlange inzet,
waarin zij een unieke stijl had.
Martina is 84 jaar en woont nu in een mooi appartement in de
Acaciastaete dicht bij de zorg. Afscheid nemen van Breugel en
haar kerk heeft wel wat pijn gedaan. In haar nieuwe omgeving
zal ze zeker ook de vrolijkheid uitstralen die haar eigen is.
Bedankt Martina.
Nacht zonder dak
‘Nacht zonder dak’ is al sinds een
aantal jaren voor veel tieners een
activiteit om naar uit te kijken. Vorig
jaar viel dit evenement door corona
in het water… Een enkeling was zo
dapper om ‘Nacht zonder dak’ in zijn
of haar eigen tuin te houden. Hoe
leuk dat ook was, je mist toch de
sfeer die er bij hoort: kampvuurtje,
nachtelijke viering, bord op schoot en eten wat de pot schaft, en
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de halve nacht wakker liggen omdat er altijd wel iemand ligt te
snurken…
Dit jaar kon ‘Nacht zonder dak’ op de geplande datum (het
weekend van Hemelvaart) ook nog niet doorgaan. Maar de
vooruitzichten zijn nu een stuk beter aan het worden en we gaan
het er maar op wagen.
Wie doet er mee?
Het begint zaterdag 28 augustus om 16.00 uur en eindigt na de
viering van zondagmorgen, dus rond 11 uur. ‘Nacht zonder dak’
wordt ook dit jaar weer gehouden in de mooie pastorietuin in
Breugel.
Als je wilt meedoen, geef je dan vóór 1 juli op via het volgende
emailadres: wcooijmans@heiligeodaparochie.nl
Op vrijdag 9 juli om 19.00 uur is er een
voorbereidingsbijeenkomst voor alle deelnemers, waarin we
zullen uitleggen wat er allemaal komt kijken voor een ‘Nacht
zonder dak’.
Wie durft!
Wilchard Cooijmans
Vandaag

Wat een mooie dag vandaag
Genieten van de tuin in de zon
De kippen kakelen
Ze hebben gelegd
De mezen vliegen af en aan
Ze voeren hun kroost
De vogels zingen hun hoogste lied
De merel, de roodborst, de winterkoning
De specht vliegt lachend weg
De rozen tonen hun pracht
De klaproos was nog nooit zo uitbundig
De mensen genieten
Geen zorgen dan
Vandaag niet
En morgen
Dat zien we dan wel weer
We wensen alle parochianen een Zalige Zomer.
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Overleden
Tiny Bouwhuis, 31 oktober 1933 – 20
mei 2021
Tiny zette zich op allerlei manieren in
voor de gemeenschap; ze werd lid van
het schoolbestuur, hielp met het
organiseren van de Koninginnedag,
zat in een oecumenische werkgroep
en toen ze de pastoor eens vroeg
waarom er in Breugel nog geen
dameskoor was heeft hij haar meteen
opdracht gegeven met enkele andere
dames maar een dameskoor op te
richten. En toen anderhalf jaar
geleden het dameskoor 50 jaar bestond heeft ze dat nog met
veel genoegen mee gevierd.
Pastoor Robert van Aken krijgt andere benoeming in Tilburg
Pastoor Robert van Aken verlaat per 1 juli aanstaande onze
parochie. Hij is per die datum benoemd tot pastoor van de
parochie de Goede Herder in Tilburg-Zuid en tot deken van het
dekenaat Tilburg-Goirle. Over de afscheidsviering in de
Martinuskerk in Sint-Oedenrode leest u elders meer in dit blad.
Omdat er maar weinig mensen aanwezig mogen zijn wordt
voorgesteld om een kaartje met uw goede wensen voor pastoor
van Aken in de bus te doen bij het parochiebureau in Den Bauw.
Eventueel ook per mail; breugel@heiligeodaparochie.nl.
Wij feliciteren pastoor van Aken met deze benoeming en wensen
hem alle succes en vooral veel plezier in zijn nieuwe functie.
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Uit het overleg van de Torengroep
Viering 27 juni om 12.30 uur vervalt
Vanwege de afscheidsviering van pastoor Robert van Aken in de
Martinuskerk in Sint-Oedenrode vervalt de viering van 12.30 uur
in Breugel.
De afscheidsviering van pastoor Robert van Aken is op zondag 27
juni a.s. om 11.00 uur in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode.
Vanwege het beperkte aantal plaatsen is het nadrukkelijk
verzoek om zich aan te melden. Dit kan op donderdag 24 of
vrijdag 25 juni van 10 tot 12 uur : 06-82618629.
Vieringen vanaf 4 juli 2021
Vanaf zondag 4 juli vervallen de vieringen van 12.30 uur. Er is
dan op de zondagen alleen nog een viering om 10.00 uur.
Opgeven voor deelname blijft vooralsnog verplicht. Aanmelden
voor het bijwonen van de viering kan op donderdag en vrijdag
van 11 tot 12 uur bij het parochiebureau Breugel 0499-847241 of
via breugel@heiligeodaparochie.nl.
Halfjaarlijks overleg met Torengroep Son
Door de coronamaatregelen is het halfjaarlijkse overleg met
Torengroep Son langdurig komen te vervallen. We pakken
binnenkort de draad weer op om zo de continuïteit hierin te
houden. Laat ons weten als u zaken hebt die wij zeker moeten
bespreken: breugel@heiligeodaparochie.nl
De Ekster
Sommigen van u hebben al enkele exemplaren van de Ekster
kunnen lezen. Wij zijn benieuwd naar uw reacties, zodat wij deze

~5~

mee kunnen geven aan de redactie van dit blad. Laat het de
Torengroep weten.
Piet Pijnacker
Tijdens de zomervakanties van Noortje Sluyter en Frans
Lemmens is ook dit jaar Piet Pijnacker wederom bereid om het
orgel tijdens de vieringen te bespelen. Wij zijn hem hiervoor zeer
erkentelijk en wellicht mogen dan ook de parochianen weer
(zachtjes?) meezingen. We wachten de richtlijnen van de
bisschoppen in spanning af.
Zo kunnen we Piet horen spelen op het nieuwe Eminentorgel in
de zijbeuk, maar ook op het mooie monumentale
Vollebregtorgel. Het is erg belangrijk dat een orgel als het
Vollebregtorgel regelmatig bespeeld wordt, en we zijn dus
dankbaar dat Piet het orgel wekelijks bespeelt en de kerk vult
met de warme klanken van dit unieke monumentale orgel.
60-jarig priesterfeest van pastor Bakermans
Op zondag 30 mei werd in een mooie Eucharistieviering het 60jarig priesterjubileum van pastor Bakermans gevierd. Er werden
mooie woorden gesproken en fraaie cadeaus overhandigd. De
viering werd opgeluisterd door het Gilde en het tijdelijke
koorensemble. Het Gilde bracht na afloop op het kerkplein de
Gildegroet.
Pastoor Robert van Aken, diaken Wilchard Cooijmans, pastor
Piet Bakermans en kapelaan Bryan van de Mortel; Foto Thom
van Dommelen.
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Wildlife in de pastorietuin
Vrijwel iedereen in Breugel kent de mooie tuin achter de
pastorie. Er worden foto’s gemaakt bij de eerste communie en
bij huwelijken. We hebben er regelmatig Maria ten
hemelopneming gevierd. Jaarlijks is er de ‘Nacht zonder dak’, af
en toe geeft de IVN er een rondleiding. Elke maandag is de
tuinploeg er bezig om te snoeien, gras te maaien en onkruid te
wieden. En vrijwel dagelijks is Jo van de Elzen aan het werk in de
moestuin, die hij van Martina van den Tillaart heeft
overgenomen.
Daarnaast is het een paradijsje voor allerlei dieren: eenden en
soms ganzen op de vijver; tientallen kikkers erin; allerlei soorten
vogels en ook minstens acht eekhoorns. Elk jaar zien we een paar
keer hazen door de tuin lopen en af en toe één of meerdere
reeën. Onlangs werden aan dit rijtje een drietal vossen
toegevoegd: een moeder met twee jongen. Enkele dagen op een
rij zaten ze lekker in het gras te spelen, alsof ze hele tuin van hen
was… Ze bleven aan de overkant van de vijver, maar we konden
ze toch in de lens krijgen. We willen u dit idyllische plaatje niet
onthouden.
Wilchard Cooijmans
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Eerste Communie
Op woensdag 16 juni de
laatste communieles.
Na de vakantie nog een
keer oefenen en dan zijn
ze klaar voor de grote dag.
Op 19 september gaan ze
hun Eerste Communie
doen!

Mistijden
Koster
Doop,
communie,
vormsel,
overlijden
Misintenties

zondag 10.00 uur
Ria van den Elzen, 0499-472937
Secretariaat Odaparochie, 0413-477741
secretariaat@heiligeodaparochie.nl
maandag t/m vrijdag 10-12 uur

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

Wij wensen u allen een hele fijne vakantie toe, en als u nog op
reis gaat, een behouden thuiskomst.
De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 21 september
2021. Kopij s.v.p. voor 14 september naar
m.verbruggen.1@kpnmail.nl
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