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Engelen, boodschappers van goed nieuws

Onze Kerken
Weekendmissen
Za 16.00 uur Antonius van Padua kerk
(tot nader order)
Zo 9.30 uur
Genovevakerk
Zo 11.00 uur Martinuskerk

Op NU.NL kun je de hele dag door de laatste
nieuwsberichten lezen. Er is zelfs een kopje met “goed
nieuws”. Maar terwijl het slechte nieuws elk uur wordt
aangevuld met nieuw slecht nieuws, blijven de spaarzame
goed-nieuws-berichtjes soms dagenlang dezelfde. Er is
blijkbaar niet veel goeds te melden. Het gezicht van Mark
Rutte en Huge de Jonge staat bij elke persconferentie
zorgelijker, want ook zij hebben weinig goed nieuws voor
ons.
Maar ook in deze tijd vieren we toch weer kerstmis.
Anders dan anders, maar we vieren het wel. En we horen
weer het goede nieuws dat de engelen brengen: God komt
bij ons wonen. Hij wordt mens in het kleine kwetsbare
kindje van Betlehem. Hij laat ons nooit in de steek. Laten
we, met de engelen, God daar voor danken: “Eer aan God
in den hoge en vrede aan de mensen die Hij liefheeft!“
Zalig Kerstfeest voor u allen en een gezegend nieuw jaar.
Namens het pastoraal team, het parochiebestuur en de
torengroepen,
Diaken Wilchard Cooijmans

Dagmissen (tot nader order):
Antoniuskerk:
Elke werkdag om 08.30 uur Aanbidding
om 09.00 uur Eucharistieviering
Parochiebureau Nijnsel
Tel: 0413-472615
Woensdag 10.30 - 11.30 uur
Parochiebureau Son
Tel: 0499-471266
Maandag, dinsdag en vrijdag
10.00 – 12.00 uur
Parochiebureau Breugel
Tel: 0499-847241
Donderdag 11:00 - 12:00 uur
Parochiebureau Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476948
Donderdag en vrijdag 10.00 – 12.00 u

www.parochieheiligeoda.nl
Rekeningnummer
Parochie Heilige Oda
NL88 RABO 0138 2040 71
t.n.v. Parochie Heilige Oda

Nico Witlox, nieuw in het parochiebestuur
In feite is Nico al enige tijd actief in zijn functie als bestuurslid. Ondanks het feit dat Nico het enige
jaren geleden wat rustiger aan wilde gaan doen is hij toch nog steeds actief met allerlei zaken. Zijn
activiteiten liggen vooral ook bij zijn gezin, dat hij samen met zijn vrouw Corry, alle aandacht wil
geven. Ze hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen, die alle dicht in de buurt wonen en met
raad en daad door hun ouders worden bijgestaan. Nico zelf is geboren en getogen in Breugel aan de
Van den Elzenstraat. Hij is nu 70 jaar en is de op een na jongste uit een gezin met tien kinderen. In
het dorp zijn de Witloxen bekend als harde werkers. Corry is geboren in Nuenen. Zelf was Nico niet
op het idee gekomen om zich in te zetten voor de parochie. Hij vond dat hij lang genoeg gewerkt
had en waar vanzelfsprekend verantwoordelijkheid altijd een vast onderdeel van uit maakte in zijn
bedrijf op Ekkersrijt en voor het bestuur van het bedrijventerrein Ekkersrijt. Nico was ook enige
jaren actief voor de Harmonie van Son en Beugel. Maar op een dag kwam hij in gesprek met onze
toenmalige pastoor Robert van Aken die hem kon motiveren. Nico werd gegrepen door de grote
zorgen die de pastoor had in een tijd waarin het kerkbezoek terugloopt, de kerkelijke bijdragen op
de tocht staan en waar een eenheid gesmeed moet worden tussen maar liefst zeven voormalige
zelfstandige parochies, ieder met hun, in vele jaren opgebouwde, eigen cultuur. In Son had Nico
gezien dat de kerk aan de eredienst werd onttrokken en hiermee een stukje geschiedenis voor de
parochianen verloren ging. De Breugelse kerk werd hun nieuwe onderkomen en wordt nu
samengevoegd tot één kerkgemeenschap. Kortom, Robert kon hem overtuigen dat er een mooie
taak voor hem was als bestuurslid. In Breugel had Nico al sinds zijn jeugdjaren ervaren dat de
mensen gevraagd en ongevraagd elkaar helpen.
Dat gebeurde in de families en bij de buren. Een hechte
gemeenschap waar Nico mooie en dierbare
herinneringen aan heeft. Zoiets wilde hij ook met de
parochie, hij voelde zich betrokken en trad toe tot het
bestuur. In die functie wil hij niet alleen een vertegenwoordiger van Son en Breugel zijn, maar ook het
algemeen belang dienen door vooral meer de nadruk te
leggen om elkaar te versterken in wat ons bindt vanuit
levensovertuiging, oog voor elkaar en de toekomst.
Belangrijk voor de kerkgemeenschap rond de mooie
Genoveva kerk in Breugel. In de korte tijd dat hij
functioneert hebben we Nico al leren kennen als
iemand die ook praktische zaken voortvarend aanpakt
en dat tekent een ondernemer.
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Wie wel eens naar ‘De slimste mens’ kijkt heeft dit puzzeltje
vast al herkend. We zijn op zoek naar drie overkoepelend
woorden, die elk worden aangeduid met vier trefwoorden. Ziet
u de verbanden?
Puzzel opgelost? Stuur dan de drie uitkomstwoorden naar:
De Ekster, Mgr. Bekkersplein 1, 5491 EB Sint Oedenrode.
Wie weet wint u een leuke prijs!
Winnaar vorige puzzel: mevrouw Doortje Aben uit
Sint-Oedenrode. Zij mag haar prijs ophalen op het
parochiecentrum de Goede Herder, in Eerschot.
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Tevreje zèn...

Verschillende Kerstmissen
Door kapelaan Bryan van de Mortel

"Kijk", zin Jozef tot z’n zwanger vrouwke,
hul lang geleje in dieje Kerstnacht toen,
" 't is mar ‘n krakkemikkig auw gebouwke,
mar ge zallut ‘r mi moete doen....
Da ze ons nie in de herberg liete,
getuigt nie echt van veul fesoen.
Mar 't begint bè jou al aorig op te schiete,
dus we moeten ‘t ‘r wel mi doen..."
"Och", zin Maria, laot ons mar nie klage.
Ik ben mi wennig al tevree.
't Is ammel best um te verdrage,
Jozef, we doen ‘t er wel mee...."

Jozef begos wa stroisel te vergare
en lin Maria daorop zachjes neer.
Gin kraombed om 'nen baby in te bare,
mar d’r waar gewoon nie meer.
En toen ‘t Kiendje waar geborre,
gaaf Sint Jozef ‘t ‘n dikke zoen
en zin : "Wa schon is 't toch geworre.
Daor zalle wij ‘t goed mi doen...."
Waor die twee zich hendig nir bij kosse legge
is iet wa tegeworrig bekant niemes doet.
Hoeveul mensen heurde nou nog zegge;
"We doen ‘t er mi, ‘t is mijn goed...."
En toch, moete gullie nou ‘s kijke,
zèn wij nou nie verschrikkeluk rijk?
As ge 't mi Jozef en Maria gaot verglijke,
dan hebbe wij ‘t toch gelijk....

Als we kijken naar de liturgieboekjes, dan zien wij
dat er verschillende misteksten zijn voor de
verschillende dagen van Kerstmis. Voor de goede
orde; wij katholieken hebben geen twee kerstdagen,
maar acht. Het hoogfeest van Kerstmis dat begint
met de nachtmis is een zogenaamd octaaf; een feest
dat maar liefst acht dagen duurt. Door het octaaf
heen zijn verschillende feesten die door de eeuwen
heen met Kerstmis verweven zijn geraakt.
Kerstmis zelf kent als vanouds de drie bekende
missen; de nachtmis; de herdertjesmis met de
dageraad en de dagmis. De drie verschillende missen
hebben ook drie verschillende lezingen en
evangelies die het kerstmysterie iedere keer weer
anders doen oplichten.
Op tweede kerstdag viert de Kerk naast het mysterie
van Kerstmis ook een bijzondere heilige, de eerste
martelaar Stefanus. Het laat zien dat de
Menswording van het Kerstkind ook ons tot
getuigenis mag bewegen. Op de 27e vieren we de H.
Johannes, apostel en evangelist. Op de 28e vieren
wij de onschuldige kinderen van Bethlehem die door
Herodes zijn vermoord. De 29e kent de H. Thomas
Becket en de 31e de H. Paus Silvester. De octaafdag,
1 januari, wordt bekroond met het hoogfeest Maria
Moeder van God,
Moeder met Kind
is een typisch en
warm beeld dat
ons mag verblijden op deze
laatste dag van
Kerstmis.

Tevreje zèn, da is de wijsheid van ‘t leve.
Krek zuas Jozef en Maria toen.
Want of oe veul of wennig wordt gegeve,
ge zallut ‘r gewoon mi moete doen....
Ad Louwers
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Van het bestuur…
Door Rini Braat
Onze parochie en de toekomst
In de ‘Ekster’ die in oktober jongstleden verscheen heeft u kunnen lezen op welke wijze het
parochiebestuur de toekomst in wil gaan. Daartoe heeft het bestuur een beleidsnotitie geschreven
met als titel ‘Code Rood’. In de beleidsnotitie uit het
parochiebestuur een grote zorg. Steeds minder mensen
voelen zich actief betrokken bij onze kerkgemeenschap.
Daarop vormt onze parochie geen uitzondering. De
Nederlandse kerken boeten in aan gezag, bindingskracht en
populariteit. Het is het probleem van de secularisatie. De
parochianen die actief zijn, worden steeds ouder. Als onze
parochie, als gevolg van de secularisatie, zijn
levensvatbaarheid in de nabije toekomst gaat verliezen,
moet de vraag gesteld worden of deze huidige situatie kan
worden gekanteld. Zijn we in staat om meer mensen te
motiveren voor een actieve deelname aan onze
parochiegemeenschap?
Hiervoor
zijn
menskracht,
activiteiten, financiën en gebouwen nodig.
Het bestuur heeft de missie van onze parochie opnieuw beschreven. De missie geeft aan waar we
voor staan en gaan. Ook de missie is opnieuw geformuleerd. Hierin beschrijven we het gewenste
toekomstperspectief. We doen dat door een aantal ambities te beschrijven. In een van de volgende
uitgaven van de ‘Ekster’ willen we graag nader ingaan op de inhoud van de missie en visie.
Om te blijven zorgen voor een goed georganiseerde, vitale en warme parochiegemeenschap is
nieuwe organisatiestructuur van belang. Voor het bestuur is duidelijk geworden dat een nieuwe
organisatiestructuur ons kan helpen om de ambities, waarmee we toekomst in willen gaan, waar te
maken. In de nieuwe organisatiestructuur is een grote rol weggelegd voor de huidige
Torengroepen. Momenteel zijn er een vijftal Torengroepen: Son, Breugel, Nijnsel, Boskant en Sint
Oedenrode Centrum. Het bestuur heeft het plan om deze vijf Torengroepen om te vormen tot twee
Torengroepen: Torengroep Noord (Boskant, Nijnsel en Sint Oedenrode Centrum) en Torengroep
Zuid (Son en Breugel). De kwaliteiten van de huidige Torengroepen worden op deze wijze beter
benut, is de continuïteit gegarandeerd en wordt er tot een nog betere afstemming gekomen tussen
de verschillende kernen. Omdat de leden van de nieuwe Torengroepen uit alle kernen komen
blijven de contacten met alle vrijwilligers uit de vijf kernen gewaarborgd.
De huidige Torengroepen hebben inmiddels een eerste reactie gegeven op de beleidsnotitie en op
het plan om te komen tot twee Torengroepen. Op 23 november jongstleden zouden de
Torengroepen samen met het Parochiebestuur verder praten over deze ontwikkeling. Door alle
coronaperikelen is deze bijeenkomst afgelast. Zo snel als mogelijk zullen de Torengroepen opnieuw
worden uitgenodigd. Er komen dan twee verschillende bijeenkomsten: een bijeenkomst met de
Torengroepen van Son en van Breugel en een bijeenkomst met de Torengroepen van Boskant,
Nijnsel en Sint-Oedenrode Centrum.
We houden u op de hoogte.
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Het Rijke Roomse Leven (deel 3)

Door Piet Slegers
Bedevaarten en processies waren lang een vast onderdeel van de geloofsbeleving. Ze werden,
vooral in de maand mei, door veel gelovigen gehouden. In onze eigen omgeving konden diverse
bedevaartplaatsen bezocht worden zoals Ommel, Handel, Meerveldhoven en Den Bosch. In de
vroege zondagmorgen trokken drommen mensen, meestal te voet, naar deze plaatsen om
voornamelijk Maria te vereren en aan te roepen. Maar men ging ook veelvuldig naar het verre
buitenland, zoals Lourdes, Fatima, Rome en Beauraing. Door een beperkt aantal mensen van ons
gebeurt dat nog steeds. Wie wel eens in Lourdes geweest is staat versteld van het aantal
bedevaartgangers uit de hele wereld. Vooral de Aziatisch en Zuid – Amerikaanse Landen zijn rijk
vertegenwoordigd, ook door veel jonge mensen. Het is nog altijd een grote belevenis. In onze regio
is vooral de Valkenswaardse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Handel bekend, die in het
voorlaatste weekend van juni tot op de dag van vandaag wordt gehouden en dat al sinds het begin
van de 18-e eeuw. De stoet, bestaande uit leden van bijna alle verenigingen uit het dorp,
schoolklassen, de harmonie, de gilden en vele huifkarren trokken via Nuenen, Beek en Donk en
Gemert over een afstand van veertig kilometer naar de bedevaartplaats waar de H. Mis werd
bijgewoond en de kruisweg bezocht. Na een overnachting bij de bewoners van het dorp werd de
terugweg aanvaard. Het was een indrukwekkend evenement, dat nu nog in bescheidener vorm
wordt gehouden. Onderweg werd gebeden en werden Marialiederen gezongen. Plezier en hilariteit
was er ook. Toen de processie in Gerwen langs een kippenren liep zag een jongen van een jaar of
veertien, die met zijn hele klas van de MULO meeliep, daar een haan op een kip zitten die het er erg
druk mee had. Hij wist allang van wanten maar wilde begeleider, broeder Martinus, op de proef
stellen en vroeg tot grote hilariteit van zijn klasgenoten: “Broeder wat doet die haan daar op die
kip?,” waarop de man, geheel in het teken van de tijd, zonder blikken of blozen vertelde dat die
haan dat deed om de processie beter te kunnen zien. Ook werd Sacramentsdag oorspronkelijk op de
tweede donderdag na Pinksteren in ieder dorp uit dankbaarheid uitbundig gevierd met een grote
processie. Ook hier weer hetzelfde ritueel met grote deelname van vrijwel alle bewoners, waarbij
het Heilig Sacrament in een Monstrans naar een rustplaat in de open lucht, door de pastoor lopend
onder een baldakijn, werd gebracht.
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‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.’
Door Lambert Verhoeven

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 overzicht van projecten en activiteiten. 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…

Vraag rond benoeming nieuwe pastoor
Het parochiebestuur heeft eind november contact gezocht met de bisschop. In juni van dit jaar heeft
het parochiebestuur Mgr. De Korte een brief gestuurd om zo snel als mogelijk tot de benoeming van
een nieuwe pastoor te komen. Het parochiebestuur heeft een profiel voor de nieuwe pastoor
geschreven. Hiermee hebben we aan de bisschop onze wensen voor de nieuwe pastoor kenbaar
gemaakt. Mgr. De Korte heeft in een snelle reactie op onze brief laten weten dat de pastoorsvacature
ook zijn zorg is. In de benoemingscommissie van het bisdom is de vacature aan de orde gesteld. De
verwachting is dat in de loop van 2022 een nieuwe pastoor voor onze parochie in beeld komt. De
bisschop gaf aan op dit moment niet concreter te kunnen zijn. We wachten in vertrouwen af.
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Opbouw kerststal Martinuskerk in nijvere handen
Door Maria Jennissen-Brekelmans
Sinds tientallen jaren staat er in de Martinuskerk een prachtige kerststal. Elk jaar weer anders
aangekleed, maar altijd met mooie beelden die ooit zijn gemaakt door verschillende
dorpsgenoten. Deze kerststal werd gebouwd door een groep vrijwilligers onder leiding van Leo,
Mieke en Eddy van Lieshout. Vorig jaar hebben zij te kennen gegeven te stoppen en heb ik, Maria
Jennissen Brekelmans, het stokje overgenomen als coördinator. Gelukkig kunnen we altijd
terugvallen op hun jarenlange ervaring en hulp als dat nodig is. De laatst twee jaar heb ik al
meegeholpen met het opzetten van de kerststal.
De start van alles begint met het naar beneden halen van de beelden. Die staan in een ruimte
waar je met een wenteltrap naar toe moet. Dus met enkele mensen op de trap en dan doorgeven.
De beelden worden dan uitgepakt. Ze zitten in zakken en kwetsbare delen zijn beschermd met
noppenfolie. Ook de mottenballen ontbreken niet. De beelden worden nagekeken en verder in
orde gemaakt. Ondertussen gaan andere vrijwilligers aan de gang met het in elkaar zetten van de
stal, het aansluiten van de stroom en de verdere aankleding. De beelden krijgen een plaats in en
rondom de stal. De laatste twee jaar stond de Kerststal aan de rechterkant en was langgerecht
zodat je het kerstverhaal letterlijk kon volgen. Door corona was de kerk vorig jaar voor publiek
gesloten en hebben weinig mensen de stal gezien.

Omdat we niet weten welke maatregelen dit jaar gelden rond kerstmis, hebben we besloten om
de stal achter in de kerk te zetten. Je kunt alles zien als je door de deuren naar binnen kijkt. Ik ben
blij dat onze werkgroep is uitgebreid met enkele nieuwe enthousiaste vrijwilligers en samen
hebben we weer een prachtige stal kunnen maken. Je ziet de koningen rechts van het middenpad,
onderweg naar de stal. Aan de ander kant de stal met Maria en Jozef. Ook zie je herders en veel
schapen, waarvan sommigen al zijn gearriveerd en andere die nog onderweg zijn. Ook de
knikengel ontbreekt niet. Verschillende kerstbomen, sterren en ander groen zorgen voor een
perfect geheel.

GRAAG NODIGEN WE U UIT
OM TE KOMEN KIJKEN!
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Schilderij Adri Frigge: ‘Samen op weg ’
Door Rini Braat
Ongetwijfeld hebben vele parochianen, met name die uit Sint Oedenrode, in de ‘MooiRooi krant’ en
wellicht het Eindhovens Dagblad gelezen over Adri Frigge. Adri, een Rooise kunstenaar die prachtige
schilderijen en etsen maakt. In de vergadering van het parochiebestuur in april van dit jaar stond op
de agenda: “besluit over kunstwerk”. De inhoudelijke behandeling van dit agendapunt werd
ondersteund door de aanwezigheid in de vergadering van Adri zelf. Hij vertelde dat hij graag een
schilderij wilde maken voor de Heilige Martinuskerk. Hij werd daartoe geïnspireerd door pastoor
Robert van Aken. De wijze waarop pastoor Van Aken mensen kan verbinden sprak hem erg aan.
Daarmee werd ‘verbinding’ het thema dat hij in zijn schilderij wilde visualiseren. In de afgelopen
zeven maanden heeft Adri in zijn atelier bijna dagelijks aan het schilderij gewerkt en is het
geworden tot wat het nu is.
Op zondag 21 november jongstleden werd het schilderij tijdens de eucharistieviering in de kerk
onthuld. Het grote schilderij (180x300) heeft als titel ‘Samen op weg’. Adri vertelde alle aanwezigen
hoe en met welke ideeën hij het schilderij heeft gemaakt.
“Als basis heb ik het beeld van het Laatste Avondmaal gebruikt. Echter niet met de apostelen, maar
met ons, de mensen van nu. Een enkele apostel, die aan het uitleggen is, zien we nog wel aan tafel.
Van alle kanten stromen mensen toe die zich verzamelen in het centrum rond Jesus, die
verbindende woorden spreekt en hen op de gezamenlijke weg naar het Licht voorbereidt: een
opwaartse beweging, in beelden versterkt door de vlucht van vogels. Hierbij haak ik aan bij de
componist Olivier Messiaen die religieuze werken maakte en daarbij de melodieën van vogels
gebruikte, omdat die naar zijn beleving de taal van God spreken. Zijn muziek heeft mij veel begeleid
bij het schilderen. Mensen van uiteenlopende volken en nationaliteiten, gelovigen, maar ook
twijfelaars, en (rechtsboven) mensen die brandhaarden en oorlogsgebieden ontvluchten; ieder,
zonder uitzondering, is welkom.”
De presentatie van Adri werd
hoog gewaardeerd. Met veel
dankbaar applaus maar met
name met veel bewondering
en verwondering werd het
nieuwe
kunstwerk
in
ontvangst genomen.
Adri bedankt voor je
geweldige geste!
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Kerststal Boskant
om even bij stil te staan…
Ook dit jaar zal er in Boskant weer een kerststal
worden gerealiseerd bij de H. Rita kapel. Een aantal
vrijwilligers is al druk in de weer met de
voorbereidingen hiervan, kerstbomen zagen (ieder
jaar door een begunstiger geschonken), beelden en
de stal (in delen) uit de opslag halen (de ruimte
wordt ook gratis ter beschikking gesteld), de
verlichting en geluid controleren en eventueel
repareren of vervangen, enzovoorts. De beelden uit
deze stal zijn eigendom van plebaan Vincent Blom,
die ze al vele jaren aan Boskant ter beschikking stelt,
waarvoor onze hartelijke dank. Op zaterdag 18
december zullen we de opbouw starten en vanaf
zondag 19 december te bezichtigen. Helaas kunnen
we dit jaar geen andere activiteiten houden vanwege
de coronamaatregelen, echter een kijkje komen
nemen op anderhalvemeter afstand bij deze
sfeervolle buitenstal is natuurlijk wel mogelijk. Ook is
er de mogelijkheid om in de kapel bij de H. Rita (de
patrones van hopeloze en onmogelijke zaken) een
kaarsje te branden, bijvoorbeeld om op haar
voorspraak hulp en moed te vragen in deze toch voor
iedereen moeilijke coronatijd.
We willen alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun
bijdragen aan het opnieuw tot stand komen van deze
mooie traditie.
Torengroep Boskant

Hallo allemaal!

Ik wil van deze gelegenheid gebruik
maken om mij aan u voor te stellen.
Mijn naam is Chantal van de Laar en ik
woon samen met mijn man Peter en
onze dochters Inge & Loes in het mooie
Liempde. Het is ook daar waar ik me
enkele jaren geleden heb aangesloten bij
de communiewerkgroep. Ik vind het fijn
om samen met kinderen te werken en
hen te mogen begeleiden naar een
bijzonder moment. Verder ben ik jaren
lid van het koor en dat is voor mij een
heerlijke uitlaatklep. Muziek is heel
belangrijk in mijn leven geweest en nu
nog steeds, bij elk moment is er wel
muziek te vinden die daar bij past.
Verder vind ik mijn ontspanning in
fröbelen, lezen en samen zijn met mijn
gezin.
Vanaf deze maand ben ik werkzaam op
het secretariaat in Eerschot van de
Parochie Heilige Oda. Ik ben deze nieuwe
uitdaging met veel enthousiasme
begonnen en het voelt als een fijne plek.
Wie weet kom ik u er nog eens tegen ☺.
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Vieringen met Kerstmis en de jaarwisseling
Achter sommige vieringen staan een of meerdere ***
*
De viering is toegankelijk, maar aanmelden is noodzakelijk.
De viering is ook later terug te kijken via de website www.heiligeodaparochie.nl
**

De viering wordt op deze tijd live uitgezonden, maar is niet NIET toegankelijk.
De viering is ook later terug te kijken via de website www.heiligeodaparochie.nl

***

De viering is vooraf opgenomen en vanaf kerstavond te zien via www.sonenbreugeltv.nl

****

De viering is toegankelijk, maar aanmelden is noodzakelijk.

Voor de andere vieringen is het niet nodig om u aan te melden.
Aanmelden voor een bepaalde viering kan via het parochiebureau van de betreffende kerk:
Parochiebureau Nijnsel
Tel: 0413-472615
Woensdag
10.30 - 11.30 uur
Parochiebureau Son
Tel: 0499-471266
Maandag, dinsdag en vrijdag
10.00 – 12.00 uur
Parochiebureau Breugel
Tel: 0499-847241
Donderdag
11:00 - 12:00 uur
Parochiebureau Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476948
Donderdag en vrijdag
10.00 – 12.00 u
24 december - Kerstavond
16.00 uur
Nachtmis
18.30 uur
Kerstviering voor gezinnen
Gebedsviering
19.00 uur
Ceremony of Nine Lessons and Carols
24.00 uur
Nachtmis

Martinuskerk*
Martinuskerk**
Genovevakerk***
Antoniuskerk**

25 december - Kerstmis
09.30 uur Eucharistieviering Kerstmis
11.00 uur Eucharistieviering Kerstmis
11.00 uur Eucharistieviering Kerstmis
11.00 uur Woord- en communieviering

Genovevakerk****
Genovevakerk****
Martinuskerk*
Antoniuskerk****

26 december – Tweede Kerstdag
09.30 uur Eucharistieviering
11.00 uur Eucharistieviering

Genovevakerk****
Martinuskerk

Vrijdag 31 december – Oudjaar
16.00 uur Eucharistieviering
16.00 uur Gebedsviering

Antoniuskerk
Genovevakerk

Zaterdag 1 januari – Nieuwjaar
11.00 uur Eucharistieviering

Martinuskerk

Zondag 2 januari – Openbaring des Heren
09.30 uur Eucharistieviering
11.00 uur Eucharistieviering

Genovevakerk
Martinuskerk
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Kerstpakkettenactie
Door Ingeborg Harks
In Son en Breugel is de jaarlijkse
kerstpakkettenactie van de gezamenlijke
kerken enige tijd geleden van start gegaan.
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 bijv. 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!?
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: NL88INGB0003757089
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:
20 tot en met 22 december van
09:30 uur tot 16:00 uur.
23 december van
09:30 uur tot 12:00 uur.
Hartelijk dank!
De gezamenlijke kerken van Son en Breugel.

Familieberichten
Overleden:
Son en Breugel:

04-10 Ineke Ponsioen-van den Bosch, 84 jaar
02-11 Peter Coppens, 70 jaar
08-11 Nel Habes – van Schaijk, 94 jaar
Sint Oedenrode:

29-10 Martien Linders, 95 jaar
03-11 Annie Sonnemans – Leenders, 72 jaar
13-11 Door van Acht – Aarts, 94 jaar
17-11 Jan Lodewijcks, 94 jaar
26-11 Piet Duffhues, 94 jaar

27-11 Carel van de Ven, 88 jaar
08-12 Jos van Acht, 86 jaar
Nijnsel:
28-10 Riek Rooijakkers - van Eck, 88 jaar

06-12 Rien van den Eertwegh, 76 jaar

Doopsel:
Breugel:

7-11 Luuk Kuijpers
Sint Oedenrode:
7-11 Nard van Schijndel
28-11 Lena Skuza
Nijnsel:
28-11 Janne Hulsen
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Familiemiddag eerste communicanten
Door Ad Louwers
Zondagmiddag 7 november jongstleden stond de familiemiddag voor de families van de eerste
communicanten gepland. We hadden een mooi programma verdeeld over drie plaatsen in het
centrum van Sint-Oedenrode. 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
Sint-Oedenrode. Bij het naar huis gaan kregen alle kinderen een lampion en een kleurplaat van
Sint Martinus mee naar huis.

Schoenendoosactie ook dit jaar groot succes
Door Wilma van Dommelen

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.
Wij willen iedereen die op welke manier dan ook heeft
meegewerkt of bijgedragen hiervoor hartelijk bedanken en
hopen volgend jaar weer op u te mogen rekenen.
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