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Afscheid van Jolanda van Soerland en Sjef den Uijl als torengroeplid
Als er twee mensen zijn die zich jarenlang met toewijding en passie
ingezet hebben voor de Breugelse parochiegemeenschap dan zijn het
wel Jolanda en Sjef. Beiden waren lange tijd het gezicht en
aanspreekpunt voor onze kerkgangers. Hun werk bestond uit vele
zichtbare en onzichtbare werkzaamheden.
Groot was dan ook de teleurstelling van de overige torengroepleden
en de redactie, toen we hoorden dat zij te kennen gaven te stoppen
met hun activiteiten als torengroeplid.
Zoals u misschien weet is het parochiebestuur van plan, qua beleid en
visie, een min of meer nieuwe weg in te slaan. Jolanda en Sjef kunnen
en konden zich niet vinden in dit nieuwe beleid. Met name ook de
manier van communiceren van het parochiebestuur liet te wensen
over. Dit ging hen meer en meer tegenstaan. Met heel veel pijn in hun
hart vertelden ze dat, gaande deze weg, er eigenlijk nog maar één
optie overbleef en dat was het beëindigen van hun lidmaatschap van
de Breugelse Torengroep. Het zal u duidelijk zijn dat dit voor ons een
grote teleurstelling was. Jolanda en Sjef beseften dit ook. Gelukkig
gaven ze te kennen dat ze voor de Breugelse geloofsgemeenschap niet
helemaal verloren gaan. Zij blijven zich gelukkig nog inzetten voor vele
parochie-werkzaamheden.
Jolanda en Sjef, resp. 27 en 24 jaar hebben jullie je op enorme wijze
ingezet voor "Breugel" en daar danken we jullie voor.
Fijn dat jullie hebben aangegeven dat iedereen, indien nodig, een
beroep mag blijven doen op jullie rijke ervaring. Namens de Breugelse
geloofsgemeenschap past hier een welgemeend: ”Kei bedankt".

~1~

Gedoopt
Op 17 oktober
Mark van Rijssel
Zoon Mark van Rijssel en Sanne Beerendonk

Lauren Graber
Dochter van Mitchel Graber en Ellen Graber-Mulder
Overleden
Bert van Wanrooij, 86 jaar
Bert is geboren en getogen in Breugel en was een echt
buitenmens en hij heeft zo’n beetje zijn hele leven in tuinen
gewerkt. Trots op zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind.
Samen kletsen, lekker eten en op z’n tijd op rak.
“Ik heb een goei leven gehad, witte nie.”
Mevrouw Tee stopt met verwennen
Lange tijd verwende zij de mannen van de tuinploeg op de
maandagmorgen met iets lekkers bij de koffie. Vanwege haar
vergevorderde leeftijd heeft zij moeten besluiten om hiermee te
stoppen. Lieve mevrouw Tee, namens de tuinploeg heel veel dank voor
uw zeer gewaardeerde verwennerij en nog veel goede jaren gewenst.
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Allerzielen 2021
Henk Verouden
Jan van Roij
Francine van de Laar-van Boxmeer
Wilhelmien Swinkels-van Maasakkers
Jan van den Hurk
Annette Pangalila-Giesel
Jan van den Berg
Frans van Maasakkers
Harrie Beniers
Riek de Lepper-van Zon
An van de Ven-Swinkels
Dora van de Laar
Dora Jeuken-Fleuren
Hugo Cooijmans
Huub Wouters
Nellie van den Biggelaar-v.d. Sande
Leo Verhagen
Jan Clevers
Tiny Bouwhuis
Zus Koks-van de Sande
Piet van Kemenade
Thomas Boerma
Jo Reijalt
Laura Sanders-Swinkels
Marlouke Mul-Bongaarts
Betsie Frencken-Pijnenburg
Ed Hermans
Bert van Wanrooij
Betsie van Heesch-Verhoeven
Franca van Kol-Lucassen
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87 jaar
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86 jaar
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89 jaar

Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie van de
GenovevaBerichten
Samenvoegen van de koren
Inmiddels is er een gesprek met dirigent Frans Lemmens geweest en
daarin zijn een aantal voorstellen besproken hoe de beide koren op
een verantwoorde wijze met elkaar verweven kunnen worden. Een van
de voorstellen van de dirigent is, door telkens een viertal koorleden uit
te nodigen om geleidelijk aan deze te vormen naar een volwaardig
Parochiekoor. Zodra de dirigent het parochiekoor heeft geformeerd
kan er uit het parochiekoor een nieuw bestuur gekozen worden.
Sjef den Uijl stopt als voorzitter van de torengroep Breugel
Sjef den Uijl heeft helaas moeten besluiten om te stoppen als
voorzitter van de Torengroep Breugel. Verschil van inzicht tussen hem
en het Odabestuur met betrekking tot de wijze waarop veranderingen
de laatste tijd vorm en inhoud krijgen ligt hieraan ten grondslag.
Jammer dat hierdoor mede enkele persoonlijke verhoudingen
verstoord zijn geraakt.
Samenstelling Torengroep Breugel
Ook Jolanda van Soerland heeft haar lidmaatschap van de Torengroep
opgezegd. Zij blijft de misintenties verzorgen en doet ook het beheer
van Den Bauw. Ook blijft zij haar overige taken voor de parochie
uitoefenen en voor dit alles zijn we haar zeer dankbaar.
Dopelingen
Als er een doopsel in onze kerk plaats vindt, dan is het gebruikelijk dat
de dopeling wordt ingeschreven. De dopeling hoort dan definitief bij
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de geloofsgemeenschap. Dit doopboek ligt dan in de kerk en wordt
geraadpleegd, indien van toepassing, bij de Eerste Communie of
Vormsel.
Misintenties
Wanneer iemand is overleden dan zijn er voor de overledene 12
misintenties. Dat was altijd al zo. De familie van de overledene
ontvangt een brief met een voorstel van de data. De familie kan de
data wijzigen en indien men dat wenst ook minder data opgeven.
Allerzielen
Op 2 november herdenken we onze overledenen en in het bijzonder
degenen die het afgelopen jaar gestorven zijn. Na de viering van
19.00uur in onze kerk worden de graven op ons parochiekerkhof
gezegend. Ook worden die dag de graven gezegend op Wolfswinkel.
Voor het juiste tijdstip verwijzen we u naar de plaatselijke krant of naar
de website van de parochie.

Waar houdt torengroep Breugel zich zoal mee bezig
Als Genoveva-Torengroep hebben we vanaf 2011 met veel toewijding
voor onze parochianen gezorgd en hebben we op vele manieren
contact met hen onderhouden. Onder andere door het opzetten van
het koffiedrinken op zondag en het faciliteren daarvan. Zieke
parochianen bezoeken we, na een overlijden staan we ze bij in hun
verdriet, bij blijde gebeurtenissen delen we in de vreugde. Hiermee
houden we parochianen in ons midden.
De Torengroep is al meer dan 26 jaar betrokken bij de doop –
communie en vormselvoorbereiding.
Ieder jaar hebben we de vrijwilligers na de Genovevaviering op de
eerste zondag van september voor hun inzet bedankt. De Torengroep
en de familie Cooijmans zorgden dan na de viering voor koffie met
gebak, een gezellige borrel met aansluitend een rijk voorziene warm en
koude lunch. Dit onder het motto: “Vrijwilligers verwennen
vrijwilligers” tegen zo laag mogelijke kosten. Door corona is dit al twee
keer niet door kunnen gaan, maar we hebben gezorgd dat de
vrijwilligers een lekker kopje koffie met een gebakje konden gaan
drinken bij het Sons Bakhuys.
We onderhielden en poetsten Den Bauw, deden de boodschappen
zodat o.a. de koren er terecht konden om te zingen. We zorgden
ervoor dat de klussen aan en in de kerk gedaan werden, dat de kerk
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maandelijks gepoetst wordt en er een maal per jaar een grote
schoonmaak is.
Het kerkhof is jarenlang onderhouden door hoveniers SwinkelsGruithuijzen en nadat het contract recent door het bestuur werd
beëindigd houden sindsdien een 10-tal vrijwilligers het kerkhof en de
directe omgeving keurig onkruidvrij.
We zorgen er al jarenlang voor dat er 10 keer per jaar een
parochieblaadje op de deurmat van de parochianen valt waardoor ook
niet-kerkgaande parochianen de binding met onze Breugelse geloofsgemeenschap hebben behouden.
We bereiden de uitvaarten voor, assisteren daarbij en zorgen dat er
begraven kan worden.
We regelen dat er bij alle vieringen kosters, lectoren en acolieten zijn.
We zorgen er al jarenlang voor dat er een dirigent en organist voor het
kerkkoor zijn. En zo nog een heleboel zaken waarbij vanuit
dienstbaarheid
het
verbinden
van
mensen
aan
onze
geloofsgemeenschap steeds bovenaan staat.
We hebben de Sonse geloofsgemeenschap van harte welkom geheten
in ons midden en ze opgenomen in onze geloofsgemeenschap.
Wat we niet hebben kunnen veranderen is de terugloop in de kerk
zoals die in het hele westen (niet alleen in Breugel) te zien is. Als we
terugkijken in de kerkgeschiedenis zien we vaker zo'n periode en we
hebben er alle vertrouwen in dat er ook weer een opgaande lijn komt,
als we nu maar volhardend doorgaan met te doen wat we al zolang
doen: mensen vasthouden en nieuwe binden in onze geloofsgemeenschap.

Ter inspiratie
Onder de titel “ter inspiratie” was in oktober de eerste bijeenkomst
van een aantal korte bezinningsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten
worden gehouden op zaterdagmiddag om 17.00 uur en duren
ongeveer een uur. De plaats van samenkomst is verschillend. De
bijeenkomst begint met een lezing, gevolgd door een gezongen
vespers. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op zaterdag 6
november, om 17.00 uur in de Martinuskerk, en zal in het teken staan
van de heilige Willibrord.
Daarna is het de beurt aan Sint Genoveva. Op zaterdag 8 januari 2022
om 17.00 uur in de Genovevakerk in Breugel. Vervolgens is er op 5
februari een lezing in de kerk in Nijnsel over Bernadette. Op 5 maart is
het thema “Veertigdagentijd”. Deze bijeenkomst wordt weer
gehouden in de Genovevakerk. U bent van harte welkom!
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Eerste Heilige Communie

Foto Sandra van Leuken

Communicanten Annika, Maximillian, Thijs, Anna, Lis, Neeltje, Coen,
Joep, Bente, Yoënna, Floris en Hugo samen met kapelaan Bryan van de
Mortel en diaken Wilchard Cooijmans.
Al in mei zouden zo’n 40 kinderen uit onze parochie hun eerste
Communie gaan doen. Helaas kon dat toen vanwege de maatregelen
tegen corona niet doorgaan. In september was er gelukkig ruimte voor
wat versoepelingen. Op zondag 19 september deden 12 kinderen in de
Genovevakerk in Breugel hun Eerste Communie. Het waren mooie
vieringen en voor onze communicanten hopelijk een communiefeest
om niet snel te vergeten.
Graag willen we al onze communicanten van harte feliciteren: Proficiat
met jullie eerste Heilige Communie!
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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De heilige Oda, patrones en filmster
Het is al weer van 2013 geleden dat we de 1300ste sterfdag van onze
patrones, de heilige Oda, vierden. Voor mij kwam dat wel goed uit. Ik
kreeg dat jaar mijn benoeming als diaken voor de Odaparochie, maar
kende Oda eigenlijk alleen nog maar van naam. Ik viel dus met mijn
neus in de boter, want er was een uitgebreid programma
samengesteld rond Oda: vieringen, lezingen, een tentoonstelling, een
boek, projecten voor de scholen, rondleidingen enz.
In de jaren daarna ging de feestdag van onze heilige, 27 november,
eigenlijk altijd een beetje verloren. Haar feest valt namelijk elk jaar op
of tussen het hoogfeest van Christus Koning en de eerste zondag van
de Advent; twee zondagen die voorrang krijgen op de liturgische
kalender. Maar de laatste tijd staat Oda toch weer in de belangstelling.
Er wordt zelfs een film over haar gemaakt. Het leek ons als pastoraal
team een mooie gelegenheid om haar herinnering weer wat op te
poetsen. We gaan er een hele Oda-week van maken, niet alleen in SintOedenrode, maar in de hele Odaparochie.
Programma Oda-week
Oda On Tour
Zaterdag 20 november 19.00 uur
Antoniuskerk Nijnsel
Zondag 21 november 11.00 uur
Martinuskerk Sint-Oedenrode
onthulling schilderij Adri Frigge
Zondag 28 november 9.30 uur
Genovevakerk Son en Breugel
met medewerking van het gilde
Oda-lezing door Richard de Visser
Dinsdag 23 november 20.00 uur

Martinuskerk Sint-Oedenrode

Oda-speurtocht groep 3 en 4

Martinuskerk en Odakapel
Op afspraak door scholen

Oda-tentoonstelling
Openingstijden volgen

Martinuskerk Sint-Oedenrode

Workshop Adventskrans maken
Parochiecentrum De Goede
Zaterdag 27 november 14.00-16.00 uur Herder Sint-Oedenrode
Pontificale Vespers met projectkoor en gilde, gecelebreerd door Mgr.
de Korte met aansluitend Lichtprocessie naar de Odakapel
Zaterdag 27 november 17.00 uur
Martinuskerk en Odakapel SintOedenrode
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Berkenstaete
‘Aan alles komt een einde’, is een bekende uitdrukking. Dat geldt voor
fijne dingen als een vakantie of een feestje. Anderzijds telt het ook
voor een vervelende vergadering, een griepje of gewoon een rotdag.
Vanaf 1 november gaat dat ook op voor de vieringen op Berkenstaete
die we als pastoraal team van de Odaparochie één keer in de veertien
dagen verzorgden. De andere weken was de beurt aan het team
geestelijke verzorging van de overkoepelende organisatie Archipel.
Blijkbaar was de inbreng vanuit onze parochie nog een uitzondering
binnen Archipel en het bestuur heeft besloten één lijn te trekken voor
alle huizen die onder hun paraplu vallen. Voortaan verzorgen mensen
van het team geestelijke verzorging van Archipel dus elke week de
viering in Berkenstaete. Wij, vanuit de Odaparochie, vinden het
jammer dat dit besluit werd genomen en hebben er ook nog tegen
geprotesteerd, maar we zullen de beslissing van het bestuur moeten
accepteren. Overigens zijn de rooms katholieke bewoners van
Berkenstaete nog altijd gewoon parochiaan van de Odaparochie. Voor
het sacrament der zieken kunnen ze dus als vanouds een beroep doen
op de parochie, aangezien dit sacrament alleen door een priester kan
worden toegediend. Ook als mensen de ziekencommunie willen
ontvangen, of gewoon een keer bezoek willen ontvangen van iemand
van het pastoraal team, kunnen ze dat doorgeven aan het secretariaat
van de parochie (0413-477741).
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 11, zodat we ervoor kunnen zorgen.
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Sons Kamerkoor met Allerzielenconcert in de Genovevakerk

Op 31 oktober presenteert het Sons Kamerkoor een Allerzielenprogramma in de Sint-Genovevakerk in Breugel. Als vanouds en
live. Onder het thema ‘Bezinning en Hoop’ zingt het koor toepasselijke
liederen van Bach, Rheinberger, Mendelssohn, Purcell en Tallis. Deze
liederen stammen uit 1500 tot 1950 en zijn in het Latijn, Engels en
Duits.
Het concert begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toegang is
gratis. Het koor vraagt na afloop wel om een financiële bijdrage. Onder
de bezielende leiding van de nieuwe dirigent, Paul Gieles, belooft het
een mooi concert te worden. Paul studeerde koordirectie aan het
Conservatorium in Tilburg. Naast studie en werk was hij bezig met
muziek en sinds enkele jaren wijdt hij zich er helemaal aan. Paul was
onder meer dirigent van ‘Zingen-voor-je-leven Eindhoven’ en
bestuurslid bij de Stichting ‘Muziek in de Cathrien’.
Zoals altijd betrekt het Sons Kamerkoor instrumentalisten bij de
concerten.
Tannie van Loon begeleidt het koor vaker; dit keer doet ze dat bij een
aantal liederen op orgel en piano. Ze studeerde aan het
Conservatorium in Tilburg. Tannie geeft regelmatig concerten in kerken
en kathedralen in binnen- en buitenland.
Inge van Grinsven speelt harp tijdens de twee intermezzo’s. Op haar
negende ontdekte ze haar passie voor de harp. Inge studeerde eerst
aan de Young Musicians Academy in Tilburg, nu aan het
conservatorium van Amsterdam. Ze won al prijzen op nationale en
internationale concoursen.

~ 10 ~

Schoenendoosactie
De Schoenendoosactie is
weer in volle gang. Dit is
een actie van GAiN,
waarbij
kinderen
in
Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en
speelgoed voor kinderen in
arme landen. De afgelopen
jaren zijn 2 miljoen kinderen verrast met een prachtig cadeau. Deze
actie wordt hier georganiseerd door de gezamenlijke kerken van de
PKN Sint-Oedenrode/Son en Breugel en de Odaparochie. De doos kan
ingeleverd worden tot en met 1 november op het Parochiebureau in
Son, Kerkplein 7 (donderdag en vrijdag 10.00-12.00 uur) en in het
portaal van de St. Genovevakerk in Breugel.
Hoe vul je een schoenendoos? GAiN heeft een mooie folder
uitgegeven. Daarin staat hoe je de schoenendoos maakt en vult. De
folder kan worden afgehaald in de kerk, maar staat ook op de website
(https://schoenendoosactie.nl/). Voor de verzending wordt een
bijdrage gevraagd van €5,- per schoenendoos. Wie ga jij blij maken met
een onvergetelijk cadeau?
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, 06-43078441
breugel@heiligeodaparochie.nl
Kerkbijdragen Jan van Maasakkers, 0499-473298
janvanmaasakkers@kpnmail.nl
Rabobank: NL71 RABO 010 919 61 39
Torengroep
Coen Doesburg
06-26496833
Joke Versanvoort
06-12922438
De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 23 november. Kopij
s.v.p. voor 16 november naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl
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