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De heilige Oda, patrones en filmster

Onze Kerken
Weekendvieringen
Za. 19.00 uur Antonius van Paduakerk
Zo. 09.30 uur Genovevakerk
Zo. 11.00 uur Martinuskerk

Dagmissen
Ma en vr om 09.00 uur in de Martinuskerk
Di en do om 19.00 uur in de Martinuskerk
Wo om 19.00 uur Ritakapel Boskant
Parochiebureau St.-Oedenrode
Do en vr van 10.00-12.00 uur
Telefoon 0413-476948
Het is al weer van 2013 geleden dat we de 1300-ste 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. Elders in deze Ekster
vindt u het programma.
Diaken Wilchard Cooijmans

Parochiebureau Nijnsel
Wo van 10.30-11.30 uur
Telefoon 0413-472615
Parochiebureau Son
Ma, di en vr van 10.00-12.00 uur
Telefoon 0499-471266
Parochiebureau Breugel
Do van 11.00-12.00 uur
Telefoon 0499-847241
Rekeningnummer
Parochie Heilige Oda
NL88RABO0138204071
www.parochieheiligeoda.nl

Na lange tijd weer een vrijwilligersmiddag
Door Ad Louwers
Corona had al een paar keer roet in het eten gegooid, maar op zondagmiddag 12 september
jongstleden konden de vrijwilligers van de Petrus Banden parochie dan toch eindelijk weer eens bij
elkaar komen voor de toch wel traditionele terugblik en vooruitblik en het dankjewel van het
parochiebestuur voor al diegenen, die op welk gebied dan ook nog altijd hun beste beentje
voorzetten voor de parochie. En dat zijn er gelukkig nogal wat, zoals lid van de Torengroep Truus
van den Broek na het gebruikelijke openingwoordje van voorzitter Rinus Verhagen nog eens uit de
doeken deed. Op verzoek gaf zij nog eens een overzicht van wat er in de parochie allemaal niet
gedaan en geregeld moet worden en dat is voorwaar niet gering.
Niet minder dan 86 mannen en vrouwen zetten zich in de diverse commissies en werkgroepen nog
steeds in voor de parochie, ieder op zijn of haar eigen terrein en daar kunnen zeker in deze tijd we
natuurlijk alleen maar dankbaar voor zijn. En voor hen was deze middag, de koffie met vlaai, het
drankje en het hapje dan ook bestemd. En dat werd, gezien ook de grote opkomst deze middag in
het Vestzaktheater, ook wel op prijs gesteld. Truus greep deze middag ook de gelegenheid aan om
twee jubilarissen, te weten Gerard Theuns en Sannie de Rooij in de schijnwerpers te zetten en te
huldigen voor hun jarenlange inzet voor de parochie op diverse terreinen.
Pastor Piet Bakermans sloot het officiële gedeelte af met een korte overweging over traditie in het
geloof en in de kerk en met een kort bedankje voor de overweldigende belangstelling tijdens zijn
jubileumviering afgelopen mei. De aanwezigen konden daar overigens samen met hem nog even op
teugblikken via een korte
film- en fotopresentatie
over
dat
feestelijk
gebeuren,
dat
velen
wegens de al genoemde
coronabeperkingen noodgedwongen hadden moeten missen.
Dat kon dus op deze
zondagmiddag gelukkig
worden ingehaald, een
bijkomend teken, dat we
de coronaperikelen langzaam naar zeker weer
achter ons kunnen laten.
En daar werd dan ook
deze middag nog gezamenlijk het glas op
geheven net als op het
vertrouwen op weer een
vruchtbare vrijwilligerssamenwerking in het
nieuwe seizoen.
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Schoefelploeg
van kerkhof Breugel

Ter inspiratie
Door Bryan van de Mortel, kapelaan

Door Piet Slegers
Het kerkhof ligt achter de kerk en trekt
vooral op zondag mensen die naar het graf
van hun dierbaren gaan, vooral ook als de
intenties van de H. Mis familieleden trekken.
Dat betekent ook dat goed onderhouden
nodig is, maar ook uit eerbied voor onze
overledenen. Onlangs ontmoette ik daar een
man van, naar ik schat 85 jaar, die nog iedere
week naar het graf van zijn moeder gaat. Het
kerkhof is al erg oud en onderhoud niet
eenvoudig. Het uitbesteden van het werk is
een grote kostenpost en inmiddels
grotendeels gestopt. Dat was te zien aan de
groei van het onkruid op de paden en tussen
de graven, bovendien werd er een nieuwe
heg geplant, die ook bijgehouden moet
worden. Voorheen gebeurde dat allemaal
door vrijwilligers die steeds ouder werden en
de een na de ander moest afhaken. De
Torengroep kwam vervolgens in actie en
plaatste een oproep in de Genoveva
Berichten.
Dat
leverde
een
paar
aanmeldingen op. Coen Doesburg nam de
taak op zich een aantal mensen persoonlijk te
benaderen. Dat leverde het gewenste
resultaat op en de groep bestaat nu uit maar
liefst tien mensen die op maandag het
kerkhof zichtbaar onder handen nemen. Er
wordt flink geschoefeld en geknipt en de
groep is zo groot dat je ook wel een keer kunt
afzeggen en er is natuurlijk koffie.

Sinds zaterdag 2 oktober jongstleden zijn we in
de parochie met een nieuw initiatief begonnen
om mensen de mogelijkheid te bieden tot meer
verdieping. De bijeenkomsten die wij komende
jaar aanbieden onder de titel Ter inspiratie zijn
vrij toegankelijke middagen die wisselend in onze
kerken wordt aangeboden. We beginnen met
een korte inspirerende lezing van ongeveer een
half uur. Soms gaat het dan over een
heiligenleven, over liturgie of een bekende
devotie. Aansluitend aan de lezing bidden wij de
gezongen vespers van de zondag. De plechtige
vespers op de vooravond zijn een mooi begin van
de dag des Heren. Ze bevatten prachtige teksten
die op een bijzondere wijze tot ons kunnen
spreken. De bijeenkomsten worden iedere keer
gehouden op zaterdagmiddag om 17;00 uur.
Bij de bijeenkomsten gaan wij uit van het
volgende rooster:
• 6 november: lezing over de H. Willibrord
in de H. Martinuskerk
• 8 januari: lezing over de H. Genoveva in de
St. Genovevakerk
• 5 februari: lezing over de H. Bernadette in de
H. Antoniuskerk
• 5 maart: lezing over de vastenperiode in de
St. Genovevakerk
• 2 april: lezing over de liturgie van de
Goede Week in de H. Martinuskerk
• 7 mei: lezing over de H. Rita in de
H. Martinuskerk
• 28 mei: lezing over de H. Hartdevotie in de
H. Antoniuskerk
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Activiteiten Torengroep Breugel
Door Jolanda van Soerland
Als Genoveva-torengroep hebben we vanaf 2012 met veel toewijding voor onze parochianen
gezorgd en hebben op vele manieren contact met hen onderhouden. Onder andere door het
opzetten van het koffiedrinken op zondag en het faciliteren daarvan. We bezoeken zieke
parochianen, 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.
Twee leden van de Torengroep zijn 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 lunch.
Dit onder het motto: “Vrijwilligers verwennen vrijwilligers” tegen zo laag mogelijke kosten. Door
corona 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 onderhouden en poetsen Den Bauw, doen de boodschappen zodat o.a. de koren er terecht
kunnen om te zingen. We zorgen ervoor dat de klussen aan en in de kerk gedaan worden, dat de
kerk maandelijks gepoetst wordt en er 1 x per jaar een grote schoonmaak is. Het kerkhof is
jarenlang onderhouden door hoveniers Swinkels-Gruithuijzen 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 tien keer per jaar een parochiebulletin op de deurmat van de
parochianen valt waardoor ook niet-kerkgaande parochianen de binding met onze
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. Er zijn leden van de torengroep die directe relaties
hebben met onder andere: het Bijna Thuis Huis, de PCI, het Sociaal Raadsliedenwerk, de Adviesraad
Sociaal Domein en de Seniorenraad. 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 vaker zo'n periode en we
heb 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 aan onze
geloofsgemeenschap.
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Het rijke roomse leven
Door Piet Slegers
Een nieuw benoemde pastoor werd in zijn
parochie op handen gedragen en na enige
tijd bepaalde hij met de burgemeester, de
notabelen en de rijke boeren het beleid.
Hij kon bijna geen kwaad doen en het is
dan ook niet verwonderlijk dat die macht
hem soms naar het hoofd steeg. Wie kan
het verdragen iedere dag te worden
geprezen,
niet
te
worden
tegengesproken? Wie zou zich niet
uitzonderlijk gaan voelen als de beste
producten van het land je worden
aangeboden en je maar hoefde te kikken
om je prachtige tuin door de parochianen
een grote beurt te laten geven? Jaarlijks
werd de pastorie door de meisjes van het
dorp schoongemaakt. Immers, een
parochiaan was verplicht de geestelijke
leiders te onderhouden. Bij de slacht in
november werd het beste van het varken,
de karbonade, naar de pastorie gebracht
en de pastoorsmeid hield daarvan
aantekening. Een dikke mooie paling, die
in de beek gevangen was werd naar de
pastorie gebracht. Jagers zorgden voor
regelmatige aanvoer van fazanten,
patrijzen, konijnen en hazen. Als de
pastoor door het dorp schreed, vaak
biddend in zijn brevier, werd hij door
iedereen vriendelijk gegroet. In gebed
verdiept reageerde hij daarop vaak niet.
Als hij na de H.Mis naar de jongens- of
meisjesschool ging om godsdienstles te
geven werd door de kinderen op de
speelplaats een breed pad vrijgemaakt en
het geschreeuw werd duidelijk minder. De
pastoor was een autoriteit en dat werd
van hem gemaakt. Dat heeft het beeld
geschapen dat het een potentaat was die
alles in het dorp regelde en zich overal
mee bemoeide en er ontstond een
verkeerd beeld van de herder in z’n
algemeenheid.

Nu nog gaat het verhaal dat hij op bezoek ging bij
een gezin als er na het huwelijk niet snel kinderen
kwamen. Ja, regelmatig kwam de pastoor op bezoek
en de geboorte van een kind was een goede
gelegenheid. Het is begrijpelijk dat het onderwerp
dan ook ter sprake kwam. De herder hoedde over
zijn schapen en onkuisheid was een doodzonde. Het
kon ook anders. Bij onze buren kwam de pastoor
eens op bezoek nadat het negende kind geboren
was. Na veel gestommel werd hij door de voordeur,
die vrijwel nooit open ging, binnengelaten. De
moeder van het kroost was enigszins overstuur toen
ze het hoge bezoek naar de voorkamer leidde, waar
ook bijna nooit iemand kwam. Er stonden wat
heiligenbeelden, zoals het “Heilig Hart”, Moeder
Maria en twee goei fietsen onder een laken. De
zeer eerwaarde nam plaats en na enig gekeuvel
feliciteerde de pastoor de moeder met de geboorte.
Hij liet zich ontvallen dat negen kinderen toch wel
erg veel was voor het gezin. Het was wel genoeg zo,
ze moesten immers allemaal voldoende eten en
goed gekleed gaan en de vader moest daarvoor toch
wel erg hard werken. Hij was landarbeider en van
vroeg tot laat in de weer bij de boeren. Daarnaast
had hij nog een moestuin en mestte een varken voor
de slacht. Op de opmerking van de pastoor over het
grote aantal kinderen antwoordde de vrouw. “Och
meneer pastoor, onze Willem hoeft zijn broek maar
op de stoel te hangen en het is al weer zo. We
houwen zoveel van elkaar.” Daar kon zelfs de
pastoor niet tegenop.
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Actie Schoenendoos
Door Ad Louwers
Een kans om een ander te helpen laat je niet liggen, moet Wilma van Dommelen hebben gedacht.
Toen haar voorganger stopte met de organisatie rondom het inzamelen van schoenendozen voor
GAIN, heeft Wilma, vrijwilliger bij het parochiecentrum in Son, deze taak op zich genomen.
Het is een prachtig initiatief; een schoenendoos versieren en vullen met spulletjes waar een kind in
een ontwikkelingsland echt iets aan heeft, van potlood tot tandpasta en van puzzel tot slippers.
De dozen mogen worden ingeleverd in de kerken en het parochiecentrum in Son waarna ze
gecontroleerd en eventueel aangevuld worden. Ook worden ‘kale’ schoenendozen nog versierd
zodat het echt als een cadeau aankomt bij een kind dat het nodig heeft. Dan gaan ze naar een
verzamelpunt in Eindhoven waarna de dozen worden verzonden naar ontwikkelingslanden en
vluchtelingenkampen zoals Lesbos, waar schoolspullen niet voor handen zijn en een kind zelf voor
schrijfmateriaal moet zorgen om naar school te kunnen.
“Een van de dingen waar we tegenaan lopen zijn de verzendkosten,” aldus Wilma. “Er zijn veel
mensen die een gevulde schoenendoos willen doneren, maar de verzendkosten á € 5,- zijn dan vaak
een breekpunt. Vooral voor basisscholen is dat een reden om niet deel te nemen aan de actie.
We zijn op zoek naar een goede oplossing daarvoor.”
Vanuit de parochie wordt voor een deel van de verzendkosten al een bedrag beschikbaar gesteld,
ook bestaat de mogelijkheid voor deelnemers aan de actie om geld te doneren en dat kan ook
wanneer ze geen schoenendoos
inleveren. Hierdoor kunnen we ook
dozen in ontvangst nemen uit
huishoudens die wel een gevulde
schoenendoos willen doneren, maar
waarvoor de extra bijdrage voor de
verzendkosten te veel wordt. Mochten
er mensen of zelfs bedrijven zijn die na
het lezen van dit artikel dit mooie
initiatief willen steunen, dan zijn zij van
harte uitgenodigd contact op te
nemen. Wilt u zelf een schoenendoos
inleveren of een bijdrage geven? Dit
kan nog tot 7 november door de doos
of bijdrage in te leveren op maandag,
dinsdag, en vrijdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur bij het
parochiecentrum in Son (achter de
voormalige Sint Petrus’ Bandenkerk).
Heeft u nog vragen dan kunt u
informatie vinden op:
www.schoenendoosactie.nl of contact
opnemen met Wilma van Dommelen,
te bereiken via het mailadres:
wilma@van-dommelen.nl
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Samen bouwen in vertrouwen
Door Lambert Verhoeven
Onze parochie zit al enige tijd zonder ‘hoofdpastoor’, een priester die de vertrokken Robert van
Aken moet gaan opvolgen. Dat dit wel enige tijd in beslag gaat nemen was al te verwachten en is
inmiddels ook wel duidelijk: de spoeling is dun. Het bestuur heeft destijds een profielschets naar
het bisdom gestuurd. Een goed initiatief maar veel meer kun je dan ook niet doen. Als je denkt dat
het bestuur inmiddels bij de pakken is gaan neerzitten, dan vergis je je! Er is eigenlijk extra energie
vrijgekomen want er is veel werk aan de winkel, meer dan alleen maar op de winkel passen.
Het bestuur heeft inmiddels een beleidsnotitie opgesteld met als titel ‘Code Rood’. Een treffende
naam. Code Rood betekent in alle opzichten tijd om in actie te komen, er dreigt onheil. Wat we
allemaal zien en ervaren; afnemend kerkbezoek, secularisatie, minder inkomsten, andere interesses
van mensen, zeker bij jongeren, andere geloofsbeleving. En de kerk staat nu niet direct bekend als
een flexibel, modern lichaam dat meegroeit met zijn tijd. En het blazoen dat in het verleden door
anderen is opgebouwd is verre van ongeschonden. Leidt dit ook tot desinteresse bij onze parochie?
Welnu, in elk geval niet bij de huidige voorgangers, bestuursleden en nog steeds al die vrijwilligers
die tot in hun vezels gemotiveerd blijven om ‘alles wat er moet worden gedaan’ met veel overgave,
passie en enthousiasme te blijven uitvoeren. Een grote organisatie als onze parochie heeft ‘missie
en visie’ nodig en deze moet worden gestoeld op de visie van het bisdom, de Nederlandse
Katholieke Kerk. Je kunt nu snel gaan veranderen om te veranderen maar dat leidt meestal tot
niets, je proeft geen verbetering. De kerntaken van de kerk veranderen niet:
• - de rol als missionaire kerk;
• - het aanbieden van sacramenten;
• - de noodzaak tot catechese en, misschien wel de belangrijkste
• - parochianen tot volgelingen van Christus maken.
Het bestuur is van mening dat de eerste taken binnen onze huidige parochie naar behoren worden
uitgevoerd. Het vierde ligt een stuk lastiger, is natuurlijk ook wel wat zweverig. Maar desalniettemin
een kerntaak die met de nodige uitdaging en creativiteit moet worden aangegaan. Het betekent in
de praktijk je mensen behouden en, een stuk lastiger zo blijkt in de praktijk, nieuwe leden ‘werven’.
Het bestuur merkt zeer terecht op: eens mens blijft of komt niet bij de Kerk als hij niet wordt
geraakt, geïnspireerd…..
Om een en ander in goede banen te
leiden acht men een nieuwe organisatiestructuur noodzakelijk. Een structuur die
voor alle geledingen binnen de parochie
helder is en breed wordt omarmd.
Op 23 november komen het bestuur,
pastoraal team en Torengroepen opnieuw
bij elkaar om de volgende fase te
bespreken die
momenteel wordt
uitgewerkt. Wordt vervolgd dus.
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De ‘eerste-communie’-vieringen
Door Ad Louwers
Dit jaar hebben 38 kinderen van de onze parochie hun eerste communie gedaan. Op 12 september
waren er twee communievieringen in de St. Martinuskerk met 23 communicanten. Op 19
september was het zover voor de 12 communicantjes uit Son en Breugel en de drie
communicantjes uit Nijnsel. In een sfeervol versierde kerk kwamen ze in processie binnen. Het
waren allemaal ‘warme’ vieringen met medewerking van de communicantjes zelf en het Sing along
Odakoor.
Elk jaar brengen onze communicanten geld bij elkaar voor een goed doel. Dit jaar was opnieuw
gekozen voor het project JET van de Stichting Kindia, (www.kindia.nl.). Stichting Kindia is in 2005
opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers. Twee van de oprichters waren in dat jaar zes
maanden lang werkzaam op een project voor straatkinderen. Bij terugkomst in Nederland besloten
zij hun inspanningen te bundelen in de Stichting Kindia – Kind in India – om vanuit hier blijvend
steun te bieden aan kansarme kinderen. Aan het eind van elke viering konden de kinderen een
cheque van totaal € 2250,- overhandigen aan een vertegenwoordiger van de stichting. Dit geld was
bijeengebracht door de communicanten van 2020 en 2021 voor de aanschaf van een regenwateropvang-systeem met een watertank van 100.000 liter, zodat de kinderen van het project JET ook in
droge tijden water hebben om te drinken, te koken en de nieuw aangelegde moestuin te
besproeien. Als dank kregen de communicanten een mooi boekje.

Programma Oda-week
Oda On Tour
Zaterdag 20 november 19.00 uur
Zondag 21 november 11.00 uur
Zondag 28 november 9.30 uur

Antoniuskerk Nijnsel
Martinuskerk Sint-Oedenrode
met onthulling schilderij Adri Frigge
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
Op afspraak door scholen

Martinuskerk en Odakapel

Oda-tentoonstelling
Openingstijden volgen

Martinuskerk Sint Oedenrode

Workshop Adventskrans maken
Zaterdag 27 november 14.00-16.00 u
Mgr. Bekkersplein 1, Sint-Oedenrode

Parochiecentrum De Goede Herder

Pontificale Vespers met projectkoor en gilde, gecelebreerd door Mgr. De Korte
met aansluitend Lichtprocessie naar de Odakapel
Op zaterdag 27 november 17.00 uur in de Martinuskerk en Odakapel Sint Oedenrode
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Feest van Allerheiligen en

Familieberichten

Allerzielen

Overleden

Door Bryan van de Mortel, kapelaan

Son en Breugel:
10-07 - Piet van Kemenade, 87 jaar
28-07 - Tom Boerma, 92 jaar
02-08 - Jo Reijalt, 94 jaar
07-08 - Laura Sanders-Swinkels, 85 jaar
14-08 - Marlouke Mul-Bongaarts, 83 jaar
21-08 - Betsie Frencken- Pijnenburg, 86 jaar
27-08 - Ed Hermans, 82 jaar
20-09 - Bert van Wanrooij, 86 jaar
08-10 - Betsie van Heesch- Verhoeven, 87 jaar
11-10 - mevr. Van Kol – Lucassen, 89 jaar

Door het jaar heen vieren wij bijna iedere dag
heiligen die op een bepaald moment door de
Kerk zijn heiligverklaard. Heiligen, gewone
mensen die door bijzondere daden van
geloof, hoop en liefde voorbeeld voor ons zijn
om onze eigen weg aan te tonen. Heiligen in
alle kleuren en vormen, in alle maten.
Intelligente theologen en kerkleraren,
krachtige leiders als pausen, bisschoppen en
koningen, nederige eenvoudige maagden en
kloosterlingen, vurige martelaren die hun
leven hebben gegeven voor hun geloof, maar
ook christenen die door hun gewoon gelovig
leven trouw zijn bevonden. Er zijn nog zoveel
meer mensen die sterven in de Heer, zelfs
dierbaren van ons, die niet uitdrukkelijk door
de Kerk zijn heiligverklaard, maar die wel
heilig zijn omdat zij vertoeven in de hemelse
heerlijkheid. Het is dit mysterie dat we
overwegen
op
het
hoogfeest
van
Allerheiligen.
Tegelijkertijd maakt de vreugde van dit feest
de volgende dag plaats voor eenvoud en
inkeer. Op de dag van Allerzielen begaat de
Kerk de gedachtenis van de overleden
mensen die nog gelouterd en gezuiverd
moeten worden. Zielen die na hun dood nog
op weg zijn naar de hemelse heerlijkheid en
die wij als mensen kunnen helpen door onze
gebeden en het opdragen van goede werken.
Het laat de nuchtere realiteit zien dat de
hemel geen sprookjesbos is waar we in
gedachte iedereen maar plaatsen die
overleden is. Het laat veeleer zien dat de
realiteit van ons leven een weg is; een weg
die streeft naar voltooiing, maar die niet altijd
op het moment van ons sterven bereikt is.
Tegelijkertijd mag Allerzielen voor ons toch
ook een dag van hoop en vertrouwen zijn,
want ook voor de zielen die nog op tocht zijn
geldt de belofte; Ons vaderland is in de
hemel.

Sint Oedenrode:
28-08 - Gien Koenders, 63 jaar
08-09 - Lena van der Wijst – Brouwers, 87 jaar
08-09 - Leo van Aarle, 85 jaar
06-10 - Miet de Laat – Linders, 91 jaar
22-10 - Mien Kusters - Van der Velden, 90 jaar
22-10 - Mien v.d. Warenburg – v.d. Heuvel, 77 jaar
Nijnsel:
03-07 - Antje van Grinsven – van Schaijk, 87 jaar
01-08 - Ties Aarts, 95 jaar
Doopsel
Breugel:
17-10 - Lauren Graber
17-10 - Mark van Rijsel
Sint Oedenrode:
18-07 - Emma Jenniskens
25-07 - Maeve van der Rijt
05-09 - Revi Voets
26-09 - Amy Dolstra
10-10 - Olivia Wittk – Jezewski
24-10 - Ivy Heijmans
31-10 - Samuel Thomassen

Nijnsel:
11-07 - Romée Martens
17-07 - Luna Martirosian
03-10 - Boet van der Heijden
03-10 - Merle Schepens
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“Geef de Martinuskerk een toekomst!”
Veelzijdig is Fried van den Brand zeker! Van beroep onderwijzer en nadien gymnastiekleraar - maar
van professie ook hoepelmaker met ’n eigen plak grond in de Scheeken, en imker, die nog weet hoe
je honing moet slingeren, en verder tijd vindt voor het telen van groenten en het houden van kippen.
‘n Drukbezet man dus, die - verrassend! – ’t meeste plezier beleeft aan zijn bijen, “want die gaan hun
eigen gang en daar mag ik graag naar zitten kijken.”
Maar we gaan ’t over de restauratie van de Martinuskerk hebben: Fried is er maar wát trots op hoe
die kerk er nu bij staat: ’n hemelsbreed verschil met de situatie in 1998 toen diverse ramen stuk
waren, het dak lekte en er sloop dreigde. Dat dit niet het toekomstbeeld werd, is aan de inzet van
velen te danken, maar allereerst en bovenal aan Fried. Natuurlijk moest de Martinus gerestaureerd
worden, vindt hij: “Geen moment heb ik getwijfeld of dat wel zou lukken. Want als we in Rooi sámen
ergens achter gaan staan, gaat dat gewoon gebeuren, wat ’t ook is!” De juiste mensen werden
gevonden, er rechtstreeks bij betrokken, of aangesproken en, waar nodig, ingeschakeld. Er vormde
zich een groep kartrekkers, die zich geleidelijk ontwikkelde tot een zelfstandig opererend
stichtingsbestuur dat er aan ging trekken en contacten had met weer anderen die brugfuncties
vervulden, of het bestuur van advies dienden. “Gezamenlijkheid, dát is de sleutel tot het uiteindelijke
succes geweest!,” benadrukt Fried.
Van meet af aan ging het om het inzamelen van de benodigde financiën voor een “nieuw kleed” van
de Martinus. Van collectes - op verjaardagen en huwelijksfeesten - ging het naar inzamelen van oud
ijzer, vlooienmarkten, veilingen, schenkingen van particulieren en bedrijven in geld of natura,
‘adopteren’ van kerkramen en - het meest lucratieve succesnummer - de jaarlijkse Boekenbeurs, die
dit jaar zijn 30ste editie had. De ‘Stichting Restauratie Martinuskerk’ wist vijf ton bijeen te brengen.
En daarna ging het door: eerst voor de herinrichting en nu voor het behoud van het kerkgebouw. Al
heeft hij in 2021 niet meer de voorzittersrol, Fried blijft er onverminderd sterk bij betrokken en was
ook dit jaar weer, tijdens de 30ste aflevering van ‘de Boekenbeurs’, de volle twee dagen present.
Over wat er in de toekomst met de Martinus moet gebeuren, is hij duidelijk: “Het moet een gebouw
zijn voor de hele Rooise gemeenschap, want alleen dan kan er toekomst voor de Martinus zijn: die
moet, behalve als kerk, ook op andere manieren een functie krijgen.”
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Na omzwervingen terug op oude plekje
Door Johanna van de Ven
Op 13 maart 2020 kwam het bericht dat in verband met corona de Martinuskerk en ook het
bijbehorend parochiebureau moesten sluiten. In het najaar is er een oplossing gevonden om
achter in de kerk een noodbureau in te richten. Hier hebben wij maar kort gezeten omdat de
omstandigheden daar niet werkbaar waren, niet altijd een goede telefoon- en
internetverbinding. Toen registratie voor kerkbezoek verplicht werd is er een 06 telefoonnummer
in gebruik genomen om contact met de parochianen te kunnen houden.
Gelukkig zijn de maatregelen versoepeld en kunnen wij iedereen weer op ons oude vertrouwde
plekje ontvangen. Op donderdag en vrijdag zijn wij er voor het opgeven van misintenties, vragen
of gewoon voor een gezellig praatje. Misschien is het leuk om te weten wat wij verder nog doen.
Dit is o.a. inschrijven van dopelingen en overledenen in de daarvoor bestemde boeken. Na een
uitvaartdienst in de kerk wordt er contact opgenomen met de nabestaanden om in overleg de
data van de te ontvangen misintenties (aangeboden door de parochie) af te spreken. Op dit
moment zijn wij bezig met de voorbereidingen voor Allerzielen. Zo komen er allerlei dingen
voorbij waarvoor wij dan samen met de belanghebbenden een oplossing zoeken.

Gerry Clabbers, Mary Reijs en Huberdien Wenting

Armoede is van alle tijden
Een belangrijke taak van de kerk is nog steeds het
bestrijden van armoede in brede zin (diaconie). In
vroegere tijden lag dat accent vaak wat duidelijker maar
de armoede is nooit verdwenen, hooguit meer verscholen
en minder opvallend tussen de klaterende rijkdom van
anderen. Ook het Caristasfonds (PCI) van onze
Odaparochie stelt zich actief op in deze en probeert zoveel
mogelijk zorgen van (niet)-parochianen te verlichten. Zo
zijn bestuur en vrijwilligers nu alweer volop in de slag met
de distributie van voedselpakketten voor ouderen die later
dit jaar plaatsvindt en begin november vindt er
‘Meierijstad-breed’ een bijeenkomst plaats waar het
thema ‘kinderarmoede’ centraal staat en waar een breed
platform van betrokken instanties aan deelnemen. Ook
daar mag en wil onze parochie niet ontbreken. ‘De
hongeren spijzen en de dorstigen laven’ (Mattheüs 25).
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