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Jaargang 8, nummer 10             december 2021 

 
Van de redactie 
 
Kerstmis, feest van licht en hoop 
Onlangs was Rutger Bregman, de schrijver van het boek “De meeste 
mensen deugen” weer in het nieuws, nadat zijn boek inmiddels in 
maar liefst 48 verschillende talen is uitgegeven. Met zijn unieke boek 
probeert hij het vertrouwen in mensen te herstellen nadat dit in de 
afgelopen decennia geleidelijk aan het verminderen is. De toenemende 
inkomensongelijkheid, kansenongelijkheid in het onderwijs en de 
woningmarkt, de milieuproblematiek en de tweedeling in de 
samenleving door o.a. de aanpak van de coronapandemie, vragen om 
hernieuwd vertrouwen in de mensheid. Het boek is hoopgevend en 
geeft een realistische kijk op de toekomst. 
Aan het einde van een zwaar jaar is het dit jaar weer niet het 
Kerstfeest waarop we hadden gehoopt. We hebben allemaal onze 
plannen moeten aanpassen. Veel waarop we ons verheugden, kan niet 
doorgaan en dat is een teleurstelling, maar zelfs op de donkerste 
avonden is er hoop voor de dageraad. 
Wereldwijd zullen onder andere vorsten, regeringsleiders, onze paus 
en bisschoppen binnenkort hun kerstboodschap geven. Zoals te 
verwachten zullen zij zeker stilstaan bij de voortdurende 
coronapandemie. Nog steeds actueel is de boodschap van paus 
Franciscus: "Moge de zoon van God een geest van internationale 
samenwerking hernieuwen onder politieke leiders. Te beginnen met de 
gezondheidszorg, zodat iedereen toegang zal krijgen tot vaccins en 
behandelingen. We zitten immers allemaal in hetzelfde schuitje." Laten 
we ook zeker blijven hopen dat de waardering en dank voor alle harde 
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werkers in de zorg gewaarborgd mag blijven en dat we kracht mogen 
blijven putten uit hun inzet. 
Met Kerst is de winter over zijn dieptepunt heen. Het Kerstfeest is van 
oudsher het feest van het terugkerende licht na de donkerste periode 
van het jaar. Een symbool dat er toch nog hoop is. Al lijkt de wanhoop 
de overhand te hebben, als we ons met z'n allen inzetten voor de 
problemen in de wereld is er volop hoop. Bij alle onzekerheid mogen 
we daarop blijven vertrouwen. 
Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en een gezond Nieuwjaar. 
 

 
 
“Op weg naar Kerst”. Het goed bezochte kerstconcert van het Roois 
Kamerkoor o.l.v. Monique Joosten met orgelbegeleiding door Tannie 
van Loon (zondag 12 december in de Genovevakerk). 
 

 
 

Overleden 
Op 8 november 
Nel Habes - van Schaijk, 94 jaar 
Voor de mensen uit Son heeft ze jaren lang namens de parochie 
felicitatiekaarten verstuurd aan alle parochianen die 80, 90 of 100 jaar 
werden. Alles bij elkaar wel meer dan duizend. 
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Nieuw! Deze Kerst in de Genovevakerk! 
Nieuw? Nou als u op kerstavond wel eens naar de BBC hebt gekeken, 
dan weet u wel dat het niet echt nieuw is. Het ‘Festival of Nine Lessons 
and Carols’ bestaat in Engeland al ruim honderd jaar. Het is een 
prachtige kerstviering die is opgebouwd uit negen Bijbellezingen, 
afgewisseld met het zingen van kerstliederen. Nieuw is het wel in de 
Genovevakerk. Eerlijk is eerlijk, een beetje uit de nood geboren. Als je 
met één priester in het team, en één assisterende emeritus, een 
aanbod wilt doen van acht vieringen op kerstavond, dan kunnen dat 
niet allemaal eucharistievieringen zijn. Dus zijn we op zoek gegaan naar 
een zinvolle invulling voor enkele van deze vieringen. Zo kwamen we 
uit bij een lezingen- en liederendienst uit de Anglicaanse traditie, die 
ook in andere landen steeds meer ingang vindt. Dit jaar dus ook in 
onze parochie, in onze Genovevakerk. Het koor Een van Zin verzorgt de 
zang; een hele reeks lectoren zal de teksten uit de Bijbel voorlezen. Die 
nemen ons mee vanaf het moment dat het paradijs voor Adam en Eva 
gesloten worden; via de belofte van een Redder, die de poort van het 
paradijs weer voor de mensheid zal openen; tot de vervulling van deze 
belofte in de komst van de Mensenszoon: Jezus de Messias. 
Dit was dus het idee, en het leek een heel goed idee. Maar inmiddels 
hebt u ook gehoord, dat vanwege de avond-lockdown de vieringen op 
kerstavond niet mogen doorgaan. In overleg met Een van Zin en Son en 
Breugel TV is daarom besloten om de viering van ‘Lessons and Carols’ 
op een eerder tijdstip op te nemen en op kerstavond uit te zenden. We 
hopen dat u, thuis vanaf de bank, met ons mee wilt vieren en dat deze 
viering mag bijdragen aan een mooi kerstfeest voor u allen. 
De viering is te zien op www.sonenbreugel-tv.nl vanaf 24 december 
19.00 uur.  
Ook andere vieringen van de Odaparochie zijn via internet te volgen, 
op www.heiligeodaparochie.nl. 
Op eerste en tweede kerstdag mogen we gelukkig wel weer bij elkaar 
komen in de kerk om samen Kerstmis te vieren. Helaas wel met een 
beperkt aantal kerkgangers. 
Ondanks alle beperkingen wens ik u, namens het pastorale team, toch 
een heel mooi en gezegend kerstfeest toe en alle goeds voor het 
nieuwe jaar. 
 
diaken Wilchard Cooijmans 
 
N.B. Voor een overzicht van alle diensten rond Kerstmis en Nieuwjaar 
in de Odaparochie verwijzen we naar de middenpagina’s. 

http://www.sonenbreugel-tv.nl/
http://www.heiligeodaparochie.nl/
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‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 
Dat is het thema van de Actie Kerkbalans 2022. Vroeger zag je wel eens 
een spreuk aan een keukenmuur hangen: Draagt Elkanders LAsten. Iets 
van de DELA. Dat is natuurlijk een mooi uitgangspunt. Je samen ergens 
verantwoordelijk voor voelen en ook daarnaar handelen. Als je bij een 
vereniging bent betaal je ook een bijdrage, contributie. Je maakt 
gebruik van de diensten van die vereniging, je kunt er sporten, kaarten, 
wandelen, boulen, noem maar op. Onze parochie is ook een soort 
vereniging, velen sloten zich, met name in het verleden, daarbij aan en 
wilden er deel van uit maken. De kerk verleent ook vele en diverse 
diensten. Kijk maar eens op de website. En ook onze parochie heeft 
natuurlijk een uitgavenpatroon dat helaas al langere tijd niet meer in 
balans is met de inkomsten. Het bijzondere van onze ‘vereniging’ is 
echter dat (lang) niet alle parochianen een bijdrage (meer) leveren om 
onze parochie in stand te houden. 
Vandaar dat de actie Kerkbalans zo belangrijk is. Enerzijds willen we 
graag de parochianen bedanken voor hun vaak jarenlange financiële 
steun, anderzijds willen we de parochianen bewegen om toch naar 
eigen vermogen een periodieke bijdrage te gaan doen of hun 
bestaande bijdrage te heroverwegen. 
Op dit moment is een comité druk in de weer om de nieuwe actie, die 
gaat lopen vanaf half januari, gestalte te geven. Er komt voor alle 
parochianen in elk geval opnieuw een brief, een antwoordformulier en 
een verkort financieel overzicht. De parochie wil graag inzage geven in 
allerlei zaken waar het geld van de parochianen zoal aan besteed 
wordt. En dit keer met een wat andere invalshoek. Iedereen is het wel 
duidelijk dat kerken geld kosten; onderhoud, energiekosten, bloemen, 
kaarsen, enzovoorts. Er gebeurt echter zoveel meer en daar willen we 
straks meer inzicht in geven. Vanaf half januari gaan er weer tientallen 
vrijwilligers op pad om de geadresseerde brieven bij alle ingeschreven 
parochianen (bijna 11.000!) in de bus te duwen. 
Afgelopen jaar is er best positief gereageerd op de brief en bestuur, 
pastoraal team en alle trouwe vrijwilligers hopen dan ook dat er 
opnieuw sprake is van de zo noodzakelijke solidariteit. Het 
antwoordformulier was vorig jaar niet helemaal duidelijk, dus dat is 
aangepast. Over een maand worden de Kerkbalans-vlaggen weer 
opgehangen en laten we afspreken dat ook in 2022 de heilige Oda nog 
steeds trots mag zijn op haar talrijke aanhangers. Wij kunnen altijd een 
beroep op haar doen en zij mag dat ook van ons verwachten; draagt 
elkanders lasten……  
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Ter inspiratie: lezing over Genoveva en vespers 
Onder de titel “ter inspiratie” houden we in de Odaparochie dit jaar 
een aantal korte bezinnings-bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten 
worden gehouden op zaterdagmiddag om 17.00 uur en duren 
ongeveer een uur. De plaats van samenkomst is wisselend. De 
bijeenkomst begint met een lezing, gevolgd door een gezongen 
vespers.  
Op zaterdag 8 januari om 17.00 uur staat in de Genovevakerk in Son en 
Breugel een lezing gepland over de patrones van de kerk: de heilige 
Genoveva van Parijs en Breugel. De lezing wordt verzorgd door diaken 
Wilchard Cooijmans 
(Mocht de avond-lockdown worden verlengd, dan zal de bijeenkomst 
op een ander tijdstip worden gehouden. Via de Mooi Son en 
Breugelkrant en de website van de Odaparochie houden we u hiervan 
op de hoogte) 
 
Zondag 12 december hebben de 
communicanten hun eigen 
viering gehad met als thema 
Jezus in je hart. Ze hebben hun 
versierde hartje met foto 
opgehangen, dat te bewonderen 
is in het voorportaal van de 
kerk. Ook werd de doopkaars 
aangestoken en hebben ze hun 
doopbelofte vernieuwd. 
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VIERINGEN ROND KERSTMIS EN NIEUWJAAR 

 
vrijdag 24 december (kerstavond) 

GENOVEVAKERK 
Ceremony of nine Lessons and Carols 

Liederen- en lezingendienst naar Engels model 
De viering is vooraf opgenomen en vanaf kerstavond te zien via 

www.sonenbreugeltv.nl 
MARTINUSKERK 

16.00 uur 
Nachtmis 

De viering is toegankelijk, maar telefonisch aanmelden is 
noodzakelijk, Parochiebureau Sint-Oedenrode: 0413-476948, 
donderdag en vrijdag 10.00-12.00 uur.Is ook later terug te kijken via 
www.heiligeodaparochie.nl 

18.30 uur 
Kerstviering voor gezinnen, gebedsviering 

De viering is niet toegankelijk, maar wordt live uitgezonden en is 
ook later terug te kijken via www.heiligeodaparochie.nl 

ANTONIUSKERK 
24.00 uur 
Nachtmis 

De viering is niet toegankelijk, maar wordt live uitgezonden en is ook 
later terug te kijken via www.heiligeodaparochie.nl 

 
zaterdag 25 december (Eerste Kerstdag) 

GENOVEVAKERK 
9.30 uur 

Eucharistieviering 
11.00 uur 

Eucharistieviering 
De vieringen zijn toegankelijk, maar telefonisch aanmelden is 
noodzakelijk, Parochiebureau Son: 0499-471266, maandag, dinsdag, 
vrijdag 10.00-12.00 uur, Parochiebureau Breugel: 0499-847241, 
donderdag 11.00-12.00 uur. 

MARTINUSKERK 
11.00 uur 

Eucharistieviering 
De viering is toegankelijk, maar telefonisch aanmelden is 
noodzakelijk, Parochiebureau Sint-Oedenrode: 0413-476948, 
donderdag en vrijdag 10.00-12.00 uur. Is ook later terug te kijken via 
www.heiligeodaparochie.nl 

 

http://www.sonenbreugeltv.nl/
http://www.heiligeodaparochie.nl/
http://www.heiligeodaparochie.nl/
http://www.heiligeodaparochie.nl/
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ANTONIUSKERK 
11.00 uur 

Woord- en communieviering 
De viering is toegankelijk, maar telefonisch aanmelden is 
noodzakelijk, Parochiebureau Nijnsel: 0413-472615, woensdag 10.30-
11.30 uur 

 

zondag 26 december (Tweede Kerstdag) 
GENOVEVAKERK 

9.30 uur 
Eucharistieviering 
MARTINUSKERK 

11.00 uur 
Eucharistieviering 

 
vrijdag 31 december (Oudjaar) 

GENOVEVAKERK 
16.00 uur 
Vespers 

ANTONIUSKERK 
16.00 uur 

Eucharistieviering 
 

zaterdag 1 januari 2022 (Nieuwjaar) 
MARTINUSKERK 

11.00 uur 
Eucharistieviering 

 
zondag 2 januari 2022 (Openbaring des Heren, Driekoningen) 

GENOVEVAKERK 
9.30 uur 

Eucharistieviering 
MARTINUSKERK 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
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Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie 
 
Torengroep 
In de torengroepvergadering van 9 december kwamen we voor het eerst als 
één Torengroep Son en Breugel bij elkaar. We vonden allemaal dat het tijd 
was om onze krachten te bundelen. Breugel brengt de Breugelse traditie mee 
en Son die van Son, is de insteek. Wel is het van belang dat de 
vertegenwoordiging van beide kernen evenwichtig verdeeld is. Zodoende 
kwamen we tot de volgende verdeling van torengroepleden: 3 leden uit 
Breugel, 3 leden uit Son. Extra: Diaken Wilchard Cooijmans als voorzitter en 
Sannie de Rooy als notuliste, alsmede een vertegenwoordiger van de 
GenovevaBerichten. Verder is afgesproken dat bestuursleden worden 
uitgenodigd als daar aanleiding voor is. 
Terrein rond de kerk 
Zoals u ook in deze GenovevaBerichten kunt lezen is de oostkant van de kerk 
opgeknapt. Er werd stilgestaan bij het vele werk dat gedaan moest worden 
om het zover te krijgen. We hopen dat vele parochianen op een wat prettiger 
wijze hun dierbaren het kerkhof kunnen bezoeken en ook hun auto wat fijner 
kunnen neerzetten, zeker als het geregend heeft. 
Poetsers 
We brengen u nogmaals in herinnering de oproep die we ook in de vorige 
GenovevaBerichten hebben vermeld om poetsers voor de kerk. Ook Den 
Bauw heeft nog geen poetsploeg. Graag aanmelden bij een van de 
torengroepleden. 
Kerstvieringen 
Het is bij u, nemen we aan, bekend dat de kerstvieringen van 24 december na 
17.00uur zijn afgelast. De viering van Een van Zin zal van te voren worden 
opgenomen en op kerstavond door SonenBreugelVerbindt worden 
uitgezonden. Het tijdstip is op dit moment nog niet bekend, maar raadpleeg 
hiervoor de kanalen zoals De MooiSonenBreugelKrant staan. 
Torenklok 
Van omwonenden van de kerk hoorden we dat de torenklok behoorlijk van 
slag is. Volgens de firma Eijsbouts gaat het om een behoorlijke reparatie. 
Vandaar dat er eerst een offerte bij het bestuur moet worden voorgelegd 
alvorens de klokkenfirma toestemming krijgt een nieuw systeem te mogen 
installeren. 
Kerkbalans 
In januari volgt, zoals gebruikelijk in deze maand, de jaarlijkse actie 
Kerkbalans. Het zal u bij voorbaat wel duidelijk zijn dat door de corona-tijd de 
vaste kosten door zijn gegaan en de inkomsten verder zijn gedaald. Elders in 
deze GenovevaBerichten wordt uitvoerig aandacht besteed aan deze actie. 
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Afsluiting Odaweek in de St. Genovevakerk 
In het kader van de traditionele viering van de St. Oda week werd ook 
in onze Genovevakerk op 28 november jl. , de eerste zondag van de 
Advent, een speciale eucharistieviering gehouden, waarin werd 
stilgestaan bij de betekenis van de heilige voor de Odaparochie. 
Medewerking werd verleend door leden van het St. Catharinagilde, die 
het beeld en de relikwieën van de heilige met gilde eer de kerk in 
droegen en na afloop ook weer uitgeleide deden. 
Sint Oda 
Als Schotse prinses had de heilige Oda een welvarend leven kunnen 
hebben: een rijke man trouwen, bedienden om haar heen, aan niets 
gebrek. Wat haar in de weg stond, was haar blindheid. Op een 
bedevaart naar de heilige Lambertus in Luik werd ze wonderbaarlijk 
van haar blindheid genezen. De weg naar luxe en rijkdom lag voor haar 
open. Maar Oda koos ervoor om afstand te doen van haar rechten. Ze 
wordt dan ook vaak afgebeeld met een kroon vertrapt onder haar 
voeten. Ze trok zich terug, en leefde voor God en voor de mensen die 
bij haar om raad kwamen vragen. In het jaar 713 is ze gestorven in het 
huidige (naar haar genoemde) Sint-Oedenrode. Op de plek waar ze had 
gewoond en is gestorven bouwden mensen al snel een kapelletje. Een 
nieuwere versie daarvan staat op dezelfde plaats op het kerkhof achter 
de St. Martinuskerk. 
De Mis in de Genovevakerk werd gecelebreerd door kapelaan van de 
Mortel. Diaken Wilchard Cooijmans refereerde in zijn preek nog eens 
aan de vreemde corona-tijd waarin de mensheid momenteel beland is 
en dat het belangrijk is om elkaar in deze moeilijke periode vast te 
houden en zeker ook vast te houden aan het geloof, zoals ook de 
heilige Oda dat te allen tijde gedaan heeft. 
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Oostkant van de kerk beter bereikbaar en verfraaid 
Zoals u weet streven de 
tuinploeg en de schoefelploeg 
ernaar om de terreinen rondom 
de kerk er zo netjes mogelijk uit 
te laten zien. 
Toch was het voor hen en vele 
parochianen een doorn in het 
oog, als men per fiets of rollator 
naar het kerkhof wilde, dat de 
toegang door het vele grind en 
kuilen moeilijk begaanbaar was. 
We zijn blij dat het parochiebestuur heeft ingezien dat deze toegangs-
weg aan een grondige opknapbeurt toe was. Zoals zo vaak als er iets 
opgeknapt gaat worden komen er ook andere mankementen aan het 
licht. Men ontdekte dat de riolering (nog van gresbuizen) vaak oorzaak 
was van verstoppingen. Zodoende werd de gehele riolering aan de 
oostkant van de kerk vervangen alvorens de toegangsweg tot het 
kerkhof kon worden opgeknapt. Nadat er eerst een offerte was 
aangevraagd en goedgekeurd kon de firma Kuijpers beginnen met 
egaliseren van het terrein. Het resultaat mag er zijn. Een goed 
bereikbaar kerkhof alsmede een goede parkeerplaats was het 
resultaat. 
We hopen dat deze verbetering ertoe bijdraagt dat het kerkhof beter 
bereikbaar is en dat de parkeergelegenheid uitnodigt om de auto, ook 
tijdens kerkdiensten, daar te parkeren zodat het parkeerterrein voor 
de kerk wat wordt ontlast. 
 
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. 

 
 
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, zodat we ervoor kunnen zorgen. 

mailto:sjefdenuijl@chello.nl
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De tuinploeg 
Dat de Genovevaparochie veel vrijwilligers kent, is u misschien bekend, 
maar dat een aantal vrijwilligers ook actief zijn in het netjes 
onderhouden van de terreinen rondom ons kerkgebouw, o.a. de 
pastorietuin, is denk ik wat minder bekend. 
Naast de schoefelploeg kent de Genovevaparochie al heel lang een 
tuinploeg. Om daar wat meer over te weten te komen, ben ik te rade 
gegaan bij een van de eerste vrijwilligers van de tuinploeg en nog 
steeds vrijwilliger, Hein van de Laar. 
Hein vertelt dat hij in 2001 zong in het kerkkoor en dat Mia Donkers, 
die toen vaak op de pastorie hielp, aan Hein vroeg of hij er iets voor 
voelde om af en toe wat te tuinieren in de pastorietuin. "Als gij het 
doet, dan doet onze Sjef ook mee", waren de woorden van Mia. En zo 
ontstond in 2001 de tuinploeg. 
In 2001 werd gestart met liefs 14 man, maar door ziekte, overlijden 
etc. bestaat de huidige tuinploeg nog maar uit zes personen, te weten: 
Harry van Heesewijk, Sjef Donkers, Jan Koks, Toon van der Linden, Wan 
Overvelt en Hein zelf. De huidige tuinploeg is een hecht clubje waar tijd 
is voor elkaar (sociaal) en waar iedere maandagmorgen, het vaste 
dagdeel, in Den Bauw de koffie klaar staat, gezet door gastvrouw Riet 
van Heesewijk, die tot voor kort geassisteerd werd door mevrouw Tee. 
Afhankelijk van het jaargetijde bestaan de werkzaamheden uit: gras 
maaien, schoefelen, harken, snoeien en bladruimen. Ook zijn ze ieder 
jaar actief bij het versieren van onze kerk tijdens de kerstperiode. 
Sinds het ontstaan van de tuinploeg hebben zij zeven verschillende 
bewoners van de pastorie meegemaakt en Hein heeft menig anekdote 
aan mij toevertrouwd. De tuinploeg hoopt nog lang op deze manier 
hun diensten te kunnen voortzetten, al zouden enkele nieuwe 
"groene" vrijwilligers zeer welkom zijn. 
Vanuit onze kerkgemeenschap zijn we de tuinploeg heel erg dankbaar 
voor hun werk. Kerkgangers staan er niet altijd bij stil, dat ook deze 
vrijwilligers nodig zijn, willen we een saamhorige en bloeiende 
kerkgemeenschap blijven. 

 
 
De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 1 februari. 
Kopij s.v.p. voor 25 januari naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 
 

http://o.a.de/
mailto:m.verbruggen.1@kpnmail.nl
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De diepere zin van Kerstmis 
 
De dagen, weken, zijn weer ongemerkt vergleden 
van een toch weer veelbewogen jaar 
Straks wordt een heel nieuw pad betreden. 
Een enkele week nog rest ons maar. 
 
In het donker zullen weer de klokken zingen 
en klinkt een Kerstlied in de Stille Nacht. 
Een lied over de mooie en de goede dingen, 
en over dat kind dat toch weer wordt verwacht. 
 
Steeds weer boezemt de komst van ´t Kerstkind 
ons hoop op liefde en op vriendschap in, 
Hoop dat de mens de vrede ooit terugvindt. 
Misschien is dat van Kerst de diepere zin? 
 
We schudden handen en we wensen weer elkander: 
" Gelukkig Kerstfeest, groot en klein." 
We hebben even tijd nu voor een ander. 
Maar zou het niet het hele jaar zo moeten zijn? 
 
We wensen u en hen, die u omringen 
een mooie Kerst en ´t allerbeste voor het nieuwe jaar. 
Heel veel geluk in grote en in kleine dingen, 
en wees bovenal  "gelukkig met elkaar…" 
 
Ad Louwers 
 

 

De leden van de Torengroep en de redactie van de 
GenovevaBerichten wensen u een Zalig Kerstmis 

en een voorspoedig 2022 


