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Van de redactie
In de GenovevaBerichten van oktober hebben wij tot onze spijt
moeten mededelen dat twee trouwe en vertrouwde leden van de
Torengroep te kennen hebben gegeven te stoppen met hun
bestuurswerkzaamheden. We hebben hun beslissing gerespecteerd en
op een gepaste manier Sjef den Uijl en Jolanda van Soerland bedankt
voor meer dan 20 jaar inzet voor de geloofsgemeenschap in Breugel.
We hebben echter geen afscheid genomen, want zij voelen zich
zodanig bij de onze kerk betrokken dat zij zich daarvoor blijven
inzetten. Het betekent echter wel dat minimaal twee nieuwe leden
voor de Torengroep moeten worden gezocht. In de vergadering van 4
november is daarover gediscussieerd en al gauw bleek dat dat een
probleem zou kunnen worden. Het bestuur van de Odaparochie heeft
al eerder aangegeven dat het wilde streven naar één Torengroep voor
de kernen van Son en Breugel samen. Dit en de goede ervaringen met
de samenwerking van de afgelopen jaren heeft geresulteerd in een
uitnodiging onzerzijds aan de Sonse Torengroep om dit te bespreken.
In de bijeenkomst die daarop volgde waren twee leden uit Son
aanwezig en ook zij zagen het belang van verdere samenwerking in één
Torengroep. Besloten werd daarmee oriënterend te beginnen in de
volgende vergadering. Ook kwam het voorstel ter tafel om de Genova
Berichten samen te maken en ook uit te geven in Son, op welke wijze
dan ook. Thuis bezorgen zoals dat in Breugel gebeurt zou daar wel
problemen geven maar digitaal moet het mogelijk zijn. In de
eerstkomende bijeenkomst zal besproken worden of het wenselijk en
mogelijk is dit plan uit te voeren. Dit alles met de bedoeling de leden
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van beide kernen bij de kerk betrokken te houden door berichtgeving
met een lokale signatuur. Tot genoegen van beide vertegenwoordigingen werden de voorstellen positief ontvangen en het
proberen waard geacht. Ook de kerkkoren van Son en Breugel kwamen
ter sprake. Alom was er waardering voor de wijze waarop Frans
Lemmens (dirigent en cantor) samen met Noortje Sluiter (organiste)
geleidelijk tot een samenvoeging van beide koren trachten te komen.
De afgelopen weken stond er weer een voltallig koor van minstens 25
zangers en Frans is nog niet klaar met deze moeilijke taak. Over de
toekomst van het Gregoriaans, in welke vorm dan ook, is nog geen
duidelijkheid. Laten we samen en zonder vooroordelen de plannen ter
hand nemen.

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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Gedoopt
Op 7 november
Luuk Kuijpers
Zoon van Koen Kuijpers en Ingrid Verhagen

Overleden
Peter Coppens, 70 jaar
Peter was getrouwd met Ineke die als sopraan in ons Genovevakoor
zingt. Peter stond bekend om zijn treffende humor en scherpe
intellect. Hij voelde zich thuis in het gezellige Brabantse gezinsleven.
Op vrijdagavond was het vaak de zoete inval en Peter genoot daar dan
zichtbaar van. Hij laat een hechte, warme familie achter waarin hij erg
gemist en niet vergeten zal worden.

Corona veiligheid in de kerk
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal
coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de
kerk. Gelovigen wordt gevraagd tijdens de vieringen en andere
kerkelijke bijeenkomsten:
- anderhalve meter afstand te houden;
- een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of
de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden;
- handen te desinfecteren (bij voorkeur met alcoholhoudende
desinfectans);
-daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne en
thuis te blijven bij klachten;
- ook na contact met iemand die besmet blijkt te zijn met Covid-19
thuis te blijven en zich te laten testen.
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Familiedag eerste communicanten
Zondagmiddag 7 november stond de familiemiddag voor de families
van de eerste communicanten gepland. We hadden een mooi
programma verdeeld over drie plaatsen in het centrum van SintOedenrode. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten.
Daarom werden we gedwongen om een korter programma op te
stellen alleen in de kerk, waar iedereen op veilige afstand kon blijven
zitten. Toch werd het nog een mooie middag.
De kinderen kregen hun nieuwe map mee, en kregen al enkele tips
over de plekjes waar je Jezus kunt vinden. Vervolgens was er een
spannende quiz, waarmee je muntjes kon verdienen. Helaas kon er
geen echte winnaar worden uitgeroepen omdat alle kinderen
hartstikke goed waren en heel veel antwoorden wisten. Dus eigenlijk
hadden ze allemaal wel gewonnen. En tot slot werd het verhaal van de
heilige Martinus voorgelezen. De patroonheilige van de kerk in SintOedenrode.
Bij het naar huis gaan kregen alle kinderen een lampion en een
kleurplaat van Sint Martinus mee naar huis.

Adventskrans
De adventskrans is uit het Duitse taalgebied overgewaaid. De eerste
adventskrans werd bedacht door de Lutherse theoloog Johann Hinrich
Wichern (1808–1881). Hij ving veel kinderen op uit armoedige
gezinnen. De kinderen vroegen vaak wanneer het eindelijk kerst was.
In 1839 besloot hij uit een houten wiel een krans te maken met vier
grote en 24 kleine kaarsen. Voor elke adventszondag werd een grote
kaars aangestoken en voor elke andere dag een kleine. Sinds 1860
wordt de adventskrans met dennengroen versierd.
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Advent
Het nieuwe liturgisch jaar begint met de advent. De advent is in het
christendom de benaming voor de voorbereidingstijd op het
Kerstfeest, de geboorte van Jezus. De naam komt van het Latijnse
woord adventus (= komst, er aan komen) en van advenire (= naartoe
komen). Letterlijk betekent advent: God komt naar ons toe.
Wanneer de viering van de advent in de Kerk voor het eerst werd
geïntroduceerd, kan niet met zekerheid bepaald worden. De advent
wordt voor het eerst vermeld in een boek van Gregorius van Tours, die
schrijft dat een van zijn voorgangers, rond 480, een vastentijd van drie
weken voorafgaand aan Kerstmis had ingesteld. Of dit een nieuw
gebruik was dan wel de bekrachtiging van een bestaande regeling is
onduidelijk.
De advent begint altijd op de eerste zondag na 26 november en eindigt
op 24 december bij het avondgebed. Hierdoor is de lengte van de
adventsperiode verschillend, maar telt wel altijd vier zondagen.
Tijdens de adventsperiode wordt in kerken gebruik gemaakt van de
liturgische kleur paars, de kleur van boete en inkeer. Op de derde
zondag van de advent, zondag Gaudete, kan de kleur roze gebruikt
worden om het feestelijke karakter van deze zondag weer te geven.
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Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie van de
GenovevaBerichten
Samenvoegen van de Torengroep Breugel met de Torengroep van Son
Zoals u bekend is zijn twee leden van de torengroep Breugel onlangs
gestopt met hun werkzaamheden in de torengroep Breugel.
Omdat in de beleidsnotitie van het parochiebestuur gesproken wordt
over Torengroep Son en Breugel en zowel Breugelse als Sonse mensen
gebruik maken van de Genovevakerk, is de tijd rijp om als één
Torengroep naar buiten toe ons te gaan profileren.
In de volgende vergadering gaan we daadwerkelijk als één Torengroep
fungeren om een spreekbuis te zijn van alle parochianen zowel in
Breugel als in Son.
Corona blijft ons bezighouden
Ook na de landelijke persconferentie op 2 november .j.l. hebben we
ons beraden wat we concreet in het kerkgebouw voor maatregelen
moeten gaan nemen. Afgesproken is dat we de parochianen verzoeken
weer op de groene stippen te willen plaatsnemen en te adviseren om
weer een mondkapje te dragen. Dat zijn tot nu toe de bij ons bekende
gedragsregels. De persconferentie van 12 november heeft de
noodzaak van deze maatregelen alleen maar extra bevestigd.
Programma Oda-week
In het vorige nummer van de GenovevaBerichten kon u een
opsomming vinden van de Oda-week. Vermeldenswaardig is nog dat
op zondag 28 november in de mis van 9.30uur het Oda-beeld met gilde
onze kerk wordt binnengedragen en aansluitend de slotceremonie van
de Oda-week plaatsvindt.
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Voor uw en onze veiligheid
U zult er niet wekelijks bij stilstaan dat ook wij in ons kerkgebouw en in
den Bauw elkaar veilig kunnen ontmoeten en daarvoor geldt een
jaarlijkse keuring van o.a. brandblussers. Deze keuring heeft onlangs
plaatsgevonden en alles voldoet aan de huidige eisen.
Den Bauw gepoetst
Onlangs is door een professioneel bedrijf den Bauw grondig gepoetst.
Het zal u niet verbazen dat daar hogere kosten aan verbonden zijn dan
wanneer vrijwilligers dit werk zouden doen. Helaas is dit de realiteit
doordat we steeds weer geconfronteerd worden met vrijwilligers die
gezien hun leeftijd of anderszins gedwongen worden te stoppen. Zo
kampen we sinds enige tijd met een tekort aan vrijwilligers die ons
kerkgebouw zouden willen poetsen. Een oproep hiervoor wordt
gedaan, maar u kunt zich vrijwillig opgeven als u een paar uurtjes per
twee maanden zou willen helpen. Dit opgeven kan bij een van de
torengroepleden, welke namen u vindt in de GenovevaBerichten.
Mooi en druk bezocht Allerzielenconcert van het Sons Kamerkoor op 31
oktober
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Genovevakerk op 24 november rood aangelicht
De Genovevakerk in Breugel wordt woensdag 24 november ’s avonds,
samen met honderden kerken en andere gebouwen wereldwijd, in het
rode licht gezet. Ook in Nederland worden tientallen gebouwen rood
aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt de Odaparochie
aandacht voor vrijheid van godsdienst in het algemeen en de
vervolging van christenen in het bijzonder.
De parochie doet mee aan #RedWednesday, een internationale
campagne van de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren
voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies
en om aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder
Christenen vandaag de dag worden vervolgd.
Met hun actie #RedWednesday wil “Kerk in Nood” ons bewust maken
van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen
tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.
Onze bisschop Mgr. de Korte schrijft: “Vrijheid van godsdienst is een
groot goed. Geloven kan nooit samengaan met dwang en geweld.
Helaas moeten wij constateren dat miljoenen christenen in vele landen
omwille van hun geloof in Christus worden vervolgd. Het is goed dat
wij voor hen bidden en in hun noden voorzien. ‘Red Wednesday’ is een
prima actie om voor de christenvervolging aandacht te vragen.”

Parochies signaleren oplichtingspoging via WhatsApp
Vanuit parochies komen berichten dat criminelen geld proberen af te
troggelen door een WhatsApp berichtje te sturen uit naam van
bijvoorbeeld de pastoor. Internetcriminelen geven zich in zo’n bericht
of in een e-mail uit voor parochiepriester en sporen de ontvangers aan
om geld over te maken. Ze misbruiken in deze berichten de naam van
de pastoor.
Wat gebeurt er?
Criminelen halen telefoonnummers van parochiewebsites en
gebruiken deze om nepberichten te versturen. Parochiebestuurders en
vrijwilligers ontvangen een WhatsApp bericht waarin de verzender
bijvoorbeeld zegt de pastoor te zijn. Soms worden ook e-mails
verstuurd. Het nep e-mailadres wijkt vaak maar heel weinig af van het
echte e-mailadres van de pastoor.
Beveiliging en alertheid: wat kunt u doen
Alertheid is ook bij gebruik van WhatsApp geboden. De kerk noch de
pastoor of een van de medewerkers vragen ooit via een WhatsApp
bericht om geld over te maken en een bericht met die boodschap
namens de parochie is dus altijd nep.
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Kerstpakkettenactie 2021
In Son en Breugel gaat de kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken
weer van start!
Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?
Er zijn in onze gemeente nog steeds
mensen, die moeite hebben om de eindjes
aan elkaar te knopen. Voor deze mensen is
de actie bedoeld.
Wilt u ook uw steentje bijdragen en iemand anders een plezier doen?
Hoe werkt het?
U kunt uw kerstpakket of losse producten afgeven bij de protestantse
kerk.
Denk bijvoorbeeld aan koffie, thee, vruchten op sap, bonbons, blikken
soep, lekkers voor kinderen. Of zomaar iets extra’s. Wat zou u zelf
graag in een kerstpakket vinden?
Let u wel op de uiterste houdbaarheidsdatum! Producten die over deze
datum zijn worden niet in de pakketten geplaatst.
De vrijwilligers van de gezamenlijke kerken in Son en Breugel zorgen er
voor dat uw gift terecht komt bij diegenen die dat goed kunnen
gebruiken.
De pakketten worden met veel zorg samengesteld en er wordt gelet op
de samenstelling van het betreffende gezin.
Uw financiële gift wordt zeker ook gewaardeerd, zodat er iets extra’s
kan worden gekocht als aanvulling op de ingeleverde artikelen. U kunt
deze storten op onze bankrekening o.v.v. kerstpakkettenactie
gezamenlijke kerken: NL 88 INGB 0003757089 t.n.v. H. van Rooij
Waar kunt u terecht?
Tot en met 23 december kunt u uw pakketten of financiële gift afgeven
bij de protestantse kerk aan de Zandstraat 26 in Son.
Openingstijden:
▪ 13 tot en met 18 december van 10.00 tot 12.00 uur
▪ 20 tot en met 22 december van 9:30 tot 16:00 uur
▪ 23 december van 9.00 tot 12.00 uur
Hartelijk dank!
De gezamenlijke kerken van Son en Breugel
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Oda On Tour
In de week rond haar feestdag 27 november,
zijn er in onze Odaparochie allerlei
activiteiten rond onze patroonheilige. Twee
vieringen willen we nog even speciaal onder
uw aandacht brengen.
De eerste is een pontificale vespers op
zaterdag 27 november om 17.00 uur in de
Martinuskerk en Odakapel in SintOedenrode. Onze bisschop, Mgr. Gerard de
Korte zal hierin voorgaan. Een projectkoor
o.l.v. Otto Verheijen verzorgt de zang. Ook
het Sint Joris gilde zal haar medewerking
verlenen. Direct aansluitend aan de vespers
is er een lichtprocessie naar de Odakapel op
het Martinuskerkhof. Daar zal de viering
worden besloten met een levensschets van
Oda en de zegen van de bisschop.
Ten tweede gaan het beeld en de relieken
van Oda naar de verschillende kerken van
onze Odaparochie. Op zondag 28 november
om 9.30 uur doen ze ook de Genovevakerk aan. Aan het begin van de
eucharistieviering zullen het beeld en de relieken plechtig worden
binnengedragen door het Catharinagilde uit Son. De viering staat niet
alleen in het teken van de eerste zondag van de advent, maar ook in
het teken van Oda. Er wordt een Odakaart uitgedeeld met daarop een
gebed, wat we samen zullen bidden; en noveenkaarsen met een
afbeelding van Oda worden verkocht.
Hopelijk gaat corona geen roet in het eten gooien, zodat we Oda op
passende wijze in het licht kunnen zetten.
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.

~ 10 ~

Schoenendoosactie
De schoenendoosactie is
ook dit jaar een groot
succes
Met veel enthousiasme is
onze coördinator Schoenmaatjes: Wilma van
Dommelen weer aan de
slag gegaan voor de actie
Schoenmaatjes
2021.
Dankzij de kinderen van
verschillende scholen in
Son en Breugel en Nijnsel en alle anderen die dozen hebben gevuld en
ingeleverd staan er in onze parochie dit jaar ongeveer 170
schoendozen klaar voor verzending, duidelijk meer dan de 138 van
vorig jaar. Met de los aangeleverde schoolspullen en speelgoed
konden schoenendozen worden (aan)gevuld en dankzij sponsoren,
waaronder de stichting Kruiswerk Son en Breugel, en diverse andere
gulle gevers was er ook voldoende geld voor de verzending. De
kinderen die straks zo’n doos mogen ontvangen zullen er ontzettend
blij mee zijn. Graag willen wij iedereen bedanken die zich voor deze
actie heeft ingezet, en vooral de kinderen en ouderen die de dozen zo
mooi versierd hebben en met liefde gevuld.
Hartelijk bedankt iedereen en hopelijk tot volgend jaar.
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
Torengroep
Coen Doesburg
06-26496833
Joke Versantvoort
06-12922438
De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 21 december.
Kopij s.v.p. voor 14 december naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl
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De adventskrans

gedicht van Ad Louwers

Vier kaarsen, net op de adventskrans aangestoken,
waren druk aan ‘t overleggen met elkaar.
De eerste kaars, die klonk al wat gebroken.
Hij zei: “Ik stop er mee, ik ben er wel mee klaar.
Ik ben de kaars van Vrede, dat zou moeten blijken.
Maar Vrede is er niet, en niemand neemt er dat besluit.
Geweld en oorlog overal, tussen de armen en de rijken.
Ik doe mijn vlammetje voortaan gewoon maar uit.”
“Ja,” zei de tweede kaars, “ik ben van ’t Geloof,
maar daar kan het boek ook echt wel over dicht.
De mensen blijven voor de Blijde Boodschap doof,
Ik ben het met je eens en ik doof ook mijn licht.”
Zachtjes sprak de derde kaars: “De Liefde ben ik,
Ik zou toch altijd moeten branden en vol vuur.
Maar praktisch niemand op de wereld ken ik
die nog echt lief heeft. Ook voor mij is dit ‘t laatste uur.”
De pastoor die stond daar met de ladder in z’n handen
keek naar de donkere kaarsen en riep ontevreden:
“Nou, als jullie toch niet meer gaan branden,
dan haal ik jullie maar weer naar beneden.”
Maar ’t vierde kaarsje riep toen: “Nee, niet bang zijn.
Ik brand nog steeds en ik ga echt niet op de loop.
De weg die mag dan wel ontzettend lang zijn,
maar ik ben en blijf ’t kaarsje van de Hoop.
En laat mij toch alsjeblieft nog blijven branden,
als de Hoop, dat ’t ooit wél goed zal gaan.
Want met één strootje en de Hoopvlam in je handen.
steek je ook die andere kaarsen zo weer aan.”
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