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Van de redactie
Toekomst
Er staat ons heel wat te wachten de komende jaren. Wereldwijd
moeten de klimaatcrisis en het coronavirus worden aangepakt. Hoe
bewerkstelligen we vrede op aarde voor iedereen en zorgen we ervoor
dat er niemand meer van de honger hoeft te sterven.
In 2030 moet Nederland maar liefst 55 procent minder stikstof
uitstoten. Daartoe moet er letterlijk grondig worden verbouwd en
moeten er goed doordachte keuzes worden gemaakt waarmee we dan
weer decennia vooruit kunnen.
Dichter bij huis lukt het nog steeds maar niet om een nieuw kabinet te
vormen en kampen we in ons landje met vraagstukken als
eenzaamheid, (verborgen) armoede, onveiligheid, sterk toenemende
inkomensongelijkheid, het probleem van de huizenmarkt en zo nog
wat meer.
Nog dichter bij huis heeft het parochiebestuur een beleidsnotitie
uitgebracht met als titel “Code Rood”, waarin wordt beschreven hoe zij
de problematiek van de secularisatie (=ontkerkelijking) wil aanpakken.
Een herijking van onze missie en visie is noodzakelijk en duidelijk moet
worden dat een reorganisatie een noodzakelijke voorwaarde is om met
vertrouwen de toekomst in te gaan.
Ga er maar aan staan! Maar zoals we alleen samen corona onder
controle krijgen, zo moet het ons ook gezamenlijk lukken om voor
iedereen een goede toekomst te waarborgen.
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Gedoopt
Op 27 juni Seff Robbemont
Zoon van Simone van den Hurk en Miquel Robbemont

Overleden
Piet van Kemenade 87 jaar
Geboren en getogen in Breugel als jongste in een gezin met 8 kinderen
en 63 jaar getrouwd met Toos. Piet was een vrij man die van mensen,
de natuur, zijn koeien en paarden hield en kon genieten van de
verhalen aan tafel. Een trouwe kerkganger, altijd samen met zijn Toos
die voor hem altijd nummer 1 was.
Tom Boerma 92 jaar
Geboren in Soerabaja en was in zijn leven vol ijver en werkkracht.
Kenmerkend is zijn onvoorwaardelijke zorg en liefde voor zijn
echtgenote, zijn goede hart en zijn geduldige aanvaarding van zijn
ziekte. Tot het pijnlijke einde toe bleef zijn liefde naar zijn dierbaren
uitgaan.
Jo Reijalt 94 jaar
Jo is geboren in Nijmegen en was voor velen een zonnestraal in hun
leven. Zijn humor, creativiteit en optimisme zullen voor altijd een
voorbeeld blijven. Jo nam altijd afscheid van zijn geliefde dierbaren
met de gevleugelde woorden; een hand, een kietel en een aai.
Ed Hermans 82 jaar
"Alles heeft zijn tijd, huilen en lachen, rouwen en gelukkig zijn, zwijgen
en spreken, alles heeft zijn tijd." Ed heeft het allemaal doorstaan.
Vreugde maar ook verdriet, gezondheid en goed kunnen werken, maar
ook verdriet, moeilijkheden en getob met zijn gezondheid. Ed heeft het
allemaal meegemaakt.

Iedereen weer welkom! of vieren met z’n allen!
Nu er na lange tijd een einde is gekomen aan de coronamaatregelen
mogen we weer zonder beperkingen met z’n allen de zondag vieren.
Eindelijk elkaar weer ontmoeten in onze vertrouwde Genovevakerk.
Nog even geen koffiedrinken in Den Bauw, maar we zoeken naar
mogelijkheden om het koffiedrinken zo snel als mogelijk te hervatten.
Rust en stilte, is dat wat wij in de kerk zoeken op zondagmorgen?
Even verwijlen bij de eeuwenoude woorden van wijsheid, begrip, liefde,
en barmhartigheid? Stil worden om de stem in ons hart te horen,
samen zingen, samen bidden, en gemeenschap vieren. Om daarna als
gezegende mensen de wereld in te trekken, met open ogen en open
oren voor wat er in de wereld gaande is.
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Twee 40-jarigejubilarissen bij het Genovevakoor
Op 9 september tijdens de jaarvergadering van de koorvereniging
werden Marijke den Uijl en Hein van de Laar gehuldigd vanwege hun
40-jarig koorlidmaatschap. Normaal gebeurt dit tijdens het jaarlijkse
Ceciliafeest in november, maar vanwege de momenteel onzekere
toekomst van het Genovevakoor gebeurde dit nu tijdens de Algemene
Ledenvergadering.
Van harte proficiat met deze welverdiende onderscheiding.

Vrijwilligers gezocht die Den Bauw willen schoonhouden
Den Bauw is voor velen in Breugel de plaats waar we elkaar
ontmoeten: samen zingen, koffie drinken, kaarten en vergaderen.
Maar dat betekent ook dat er af en toe schoongemaakt moet worden.
Degenen die dit jarenlang als vrijwilligers hebben gedaan zijn ermee
gestopt, dus we zijn nu op zoek naar een of meer vrijwilligers die deze
taak op zich willen nemen. Met z’n tweeën of meer is het gezelliger
werken en dan moet het in een uurtje per week goed te doen zijn en is
er nog voldoende tijd over voor een gezellig kopje koffie samen.
Neem voor meer informatie gerust contact op met een van de leden
van de Torengroep.
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.
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Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie van de
GenovevaBerichten
Samenvoegen van de koren
Het Odabestuur heeft gesprekken gevoerd met de koorbesturen,
de dirigenten en organisten over het samenvoegen van de 3
kerkkoren van Son en van Breugel en het Gregoriaans koor. Meer
recent zijn alle koorleden uitgenodigd om te worden
geïnformeerd over deze samenvoeging. De drie koren houden op
te bestaan en er komt één nieuw koor met een nieuwe naam en
een nieuw bestuur. Koorleden die hier problemen mee hebben
kunnen zich afmelden bij hun eigen koor. De meningen over de
wijze van besluitvorming door het Odabestuur in deze lopen
nogal uiteen.
Code Rood
Het Odabestuur heeft een beleidsnotitie onder de titel “Code
Rood” voorgelegd aan alle torengroepen. Hierin worden een
missie en een visie beschreven en de doelen die hieruit
voortvloeien. De Torengroep Breugel kan hier in hoofdlijnen mee
instemmen maar wil graag betrokken worden bij de verdere
uitwerking van met name de probleemstelling. Met andere
woorden, wat zijn de ervaren problemen en wat zijn de
mogelijke oplossingen hiervoor. Het Odabestuur heeft een
organisatieverandering voor ogen die bij de Torengroep nog wel
wat vragen oproept. Uiteraard houden we jullie op de hoogte
want het gaat ons allen aan.
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Zorgen over de communicatie
Het baart de torengroep zorgen dat er steeds vaker wordt
geklaagd over de communicatie. Het is niet meer voor iedereen
duidelijk dat alles wat de kern Breugel aangaat wordt
gecoördineerd en gecommuniceerd door en met de Torengroep.
Het is dan ook van belang dat we ons met z’n allen aan deze
afspraak houden. Tekortkomingen zijn menselijk, waar gewerkt
wordt, worden soms ook fouten gemaakt, maar fijn als dat dan
bij de Torengroep wordt gemeld. We moeten voorkomen dat er
met de beste bedoelingen langs elkaar heen wordt gewerkt.
Aanmelden Eerste Communie en Vormsel 2022
Vanuit de parochie zijn we bezig de ouders aan te schrijven van
de kinderen die dit schooljaar in groep 4 of groep 8 zitten en
mogelijk hun eerste Communie of Vormsel willen gaan doen. We
zijn hierbij echter afhankelijk van de gegevens die zijn
opgeslagen in het ledenbestand van de parochie. Helaas is dit
bestand niet volledig. Ouders kunnen daarom ook op eigen
initiatief hun zoon of dochter opgeven voor de Communie of het
Vormsel. Ga daarvoor naar de website van de parochie,
www.parochieheiligeoda.nl > ik wil > ‘eerste heilige communie’
of ‘het heilig vormsel’ en download het inschrijfformulier. U kunt
dit formulier opsturen aan secretariaat@heiligeodaparochie.nl.
Acoliet worden?
Een acoliet (= een oudere misdienaar/misdinette) heeft de
mooie taak om de priester te assisteren bij de zondagse
eucharistieviering en de priester of diaken bij uitvaarten.
Vrouwen en mannen kunnen deze mooie functie uitvoeren en
daarmee een missionaire bijdrage leveren aan deze vieringen.
Laat aan een van de leden van de torengroep weten als je
interesse hebt en we regelen een gesprek met hoofdkoster Ria
van den Elzen voor nadere informatie.
Je kunt Ria natuurlijk ook direct benaderen op telefoonnummer
0499-472937.
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De Skoefelploeg van het kerkhof in Breugel
In de GenovevaBerichten van juni 2021 werd, door de Torengroep, een
dringende oproep geplaatst, om te helpen om het kerkhof weer
onkruidvrij te maken en te houden.
Enkele personen hadden zich gemeld, maar na wat rondbellen en hier
en daar wat mensen persoonlijk benaderd te hebben, zijn we op
maandag 19 juli met een ploegje van reeds zeven personen van start
gegaan. Inmiddels hebben we alweer een tweetal personen erbij. Nu
bestaat de ploeg uit een aantal mannen en een vrouw.
Maar…. we kunnen nog meer (vrouwen) handen gebruiken. Denk aan
harken en de klimop invlechten als dat nodig is. Ieders hulp is
welkom!!!!!
Het ligt in de bedoeling om elke twee weken op maandagmorgen te
skoefelen. Maar je mag dat zelfs op een andere dag doen als je dat
beter past. Echter, op maandagmorgen is er ook tijd voor een kopje
koffie of thee in den Bauw.
Wil je ons helpen of meer informatie??
Bel even met Coen Doesburg, lid van de Torengroep, tel. 06-2649 6833
De Skoefel

Staand v.l.n.r. Janus van de Wijdeven, Jo Geven, Hans de Beer, Wendy
Rombouts, Frans Donkers, Carel van de Wijdeven, Jan van Maasakkers
Geknield: Coen Doesburg en Mari van Acht
Niet op de foto: Frans van Ballegooyen

~6~

Orgelconcert Bart Wuilmus
Op 3 oktober a.s. zal de Belgische organist
Bart Wuilmus een bijzonder concert
verzorgen
op
ons
prachtige
Vollebregtorgel. In het eerste deel van het
concert zal Bart ons meenemen op een
muzikale reis van Duitsland via Vlaanderen
naar Parijs. Naast mooie muziek van
bekende componisten als Bach, Böhm,
Reger en Dupré zal er ook muziek te horen
zijn
van
onbekende
Belgische
kloostercomponisten. In het tweede
gedeelte zal Bart zijn improvisatiekunsten
ten toon spreiden. Hij zal ons laten genieten van een geïmproviseerd
driedelig concert, twee geïmproviseerde impressies over een
gregoriaans “Salve Regina” en hij besluit met een geïmproviseerde
cantate over “Herr Gott, dich loben alle wir” (een tekst die door Bach
werd gebruikt in een cantate voor het feest van de aartsengel Michael
op 29 september).
Als titularis-organist is Bart verbonden aan de Grote of St.Waldetrudiskerk te Herentals en hij is hiermee de vaste bespeler van
het Verbuecken-orgel uit 1767. Daarnaast is hij verantwoordelijk
organist voor de orgels in de Herentalse begijnhofkerk. Hij realiseerde
drie CD-opnames met orgelliteratuur en improvisaties. Bij de ‘Schola
Gregoriana Cantabo’ uit Antwerpen is hij actief als improvisator. Als
continuospeler werkte hij samen met o.a. Capilla Flamenca, Vier op
een rij, Ex Tempore, Collegium Instrumentale Brugense en het VRTkoor. Sinds 2015 is hij als redacteur verbonden aan het Vlaamse
tijdschrift ‘Orgelkunst’. Bart is eveneens medeoprichter van de
Vlaamse Klavecimbelvereniging. Hij schreef werken voor koor, orgel en
hafabra. Aan de academies van Herentals en Noord-Limburg is hij
leraar orgel, klavecimbel en begeleidingspraktijk.
Het concert begint om 16.00 uur en de toegang is gratis met een vrije
collecte na afloop.
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
“Nieuws - Nieuwsbrieven”. Ook is er de mogelijkheid om de
GenovevaBerichten digitaal te ontvangen. Geef dan even uw emailadres
door aan sjefdenuijl@chello.nl.
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Kerkbijdrage eerste halfjaar 2021
2019
2020
2021
5296,12
2200,19
4252,96
3021,35
2858,99
2607,70
3536,91
3264,36
3903,29
1059,36
1018,07
1255,88
843,96
982,90
768,62
1831,46
1678,60
1931,79
1188,02
1280,85
1065,45
1617,39
1737,48
1348,21
941,45
1203,11
562,23
834,32
2988,89
2293,72
24.072,68
20.580,71
14.820,24
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan van Maasakkers, adm.
Kerkbijdrage locatie Breugel, tel. 473298.
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Mistijden
Koster
Doop,
communie,
vormsel,
overlijden
Misintenties

zondag 9.30 uur
Ria van den Elzen, 0499-472937
Secretariaat Odaparochie, 0413-477741
secretariaat@heiligeodaparochie.nl
maandag t/m vrijdag 10-12 uur

Jolanda van Soerland, 06-43079441
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 26 oktober.
Kopij s.v.p. voor 19 oktober naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl
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