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 Genoveva 

 Berichten 

 
 

Jaargang 9, nummer 1             februari 2022 

 
Van de redactie 
Toch nog een mooi kerstfeest! 
Ondanks alle beperkingen heb ik het kerstfeest op een bescheiden 
manier toch nog goed kunnen vieren en daar hoort het bijwonen van 
de “nachtmis” natuurlijk ook bij. Het begon er echter mee dat ik te laat 
was met mijn reservering voor de viering van 11.00 uur op Eerste 
Kerstdag. Alle plaatsen waren al vergeven. Toen ik dat aan een van 
mijn kennissen vertelde, deelde hij mijn teleurstelling en vond het 
oprecht jammer. 
Na een paar dagen belde hij me terug en vertelde dat hij een van zijn 
gereserveerde plaatsen aan mij wilde afstaan. Ik was verbaasd en 
wilde zijn aanbod niet accepteren. Ik vond het bezwaarlijk dat hij 
iemand in zijn gezin moest teleurstellen. Ze hadden het thuis echter 
besproken en ze stonden er op dat ik het aanbod aannam. Ik was de 
familie zeer dankbaar, temeer ook al omdat het een hele mooie 
kerstviering was. 
We kennen allemaal de tweeduizend jaar oude gebeurtenis tot in 
detail en het is niet eenvoudig die in de huidige tijd een plaats te 
geven. Pastoor Bakermans verstaat die kunst. Hij nam het verhaal met 
ons door, de blijde boodschap, de tocht naar Bethlehem, het kind in de 
kribbe, Maria en Jozef, de herders en de koningen. Het werd een 
indrukwekkend en actueel verhaal en het licht begon te schijnen in 
deze donkere tijd. 
Ik had me geen mooier begin van de kersttijd kunnen voorstellen, met 
dank aan een medeparochiaan en aan de pastoor. 
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Gedoopt 
Op 2 januari 
Nora Schuurmans 
Dochter van Joachim en Sarah Schuurmans-Houben 
Op 16 januari 
Roel Peeters 
Zoon van Wouter en Manja Peeters-Beeks 
Maarten Beeks 
Zoon van Wouter Beeks en Yvonne Conijn 
 
Orgelconcerten 2022 in de St. Genovevakerk te Breugel 
De Orgelkring Vollebregtorgel Breugel is voornemens de volgende 
concerten in 2022 in de St. Genovevakerk in Breugel te organiseren. 
Noteer de data alvast in uw agenda! 
15 mei  Jelena Bazova 
16.00 uur 
19 juni  Rienk Bakker 
16.00 uur 
11 september Stephan van de Wijgert 
16.00 uur 
11 december Sons Kamerkoor o.l.v. Paul Gieles & Tannie van Loon, 
orgel 
15.00 uur 
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Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie 
Mutaties 
Zoals gepubliceerd in de Ekster is Breugelnaar Nico Witlox toegetreden 
tot het bestuur van onze parochie. 
Besloten is in deze vergadering om Jolanda van Soerland, gelet op haar 
grote ervaring en velerlei activiteiten voor de Sint-Genoveva 
gemeenschap toe te voegen als notuliste-toehoordster bij de 
torengroep vergaderingen. 
 
In en rond de kerk 
Het probleem van het plakzand op het pad en de parkeerplaats achter 
de kerk speelt nog steeds. Er wordt in overleg met het bestuur en de 
firma Kuijpers naar een oplossing gezocht. Ook aan de aansluiting voor 
glasvezel in de kerk en aan de buitenverlichting wordt gewerkt. 
 
Poetsers 
De oproep voor uitbreiding van de poetsploeg heeft nog weinig 
reactie opgeleverd. Daarom brengt de Torengroep 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 torengroep leden, 
of bij Jolanda van Soerland, de beheerder van Den Bauw. 
 
Torenklok 
De torenklok is ook nadat hij gereset is nog steeds behoorlijk van slag. 
De firma Eijsbouts zal binnenkort de problemen komen verhelpen. 
 
Actie kerkbalans 2022 
De actie kerkbalans loopt inmiddels weer. De brieven zijn verspreid. Zie 
ook elders in dit blad. Vanzelfsprekend van harte aanbevolen. 
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Ziekenbezoek en verjaardagskaarten 
De acties worden in Breugel anders ingevuld dan in Son. Overlegd zal 
worden of een en ander eventueel op elkaar kan worden afgestemd. 
 
Kapel in Son 
Het plan is opgevat om een kapel te bouwen op grond van het kerkhof 
in Son. De gemeente heeft medewerking toegezegd en het bisdom 
heeft hiervoor ook een bedrag van 50.000 euro gereserveerd. Voor de 
bouw, het onderhoud en het schoonhouden van de kapel wordt 
samenwerking gezocht met het Sint Catharinagilde. 
 
Kerstpakkettenactie 
De kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken van Son en Breugel 
heeft weer een mooi resultaat opgeleverd. Maar liefst op 185 adressen 
kon een op maat aangepast pakket worden afgeleverd. 
Namens de gezamenlijke kerken, hartelijk dank aan iedereen die aan 
het welslagen van deze actie heeft bijgedragen. 
 
Aanpassing tarieven 
Met ingang van 1 januari 2022 zijn door het parochiebestuur van de 
Odaparochie de tarieven voor de verschillende diensten opnieuw 
vastgesteld, geheel overeenkomstig de richtlijnen van het bisdom. 
Hier de belangrijkste: 
Misintentie  €   12,50 
Doop   €   45,00 
Huwelijksviering € 390,00 
Jubileumviering € 295,00 
Uitvaartdienst  € 495,00 
Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar de website van de 
parochie: www.heiliegodaparochie.nl/algemeen/tarieven. 
Daar vindt u ook de financiële gegevens met betrekking tot de 
begraafplaatsen. 
 
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. 

http://www.heiliegodaparochie.nl/algemeen/tarieven
mailto:sjefdenuijl@chello.nl
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2022 
 
In januari is de Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ook dit 
jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie 
krijgen alle leden van onze parochie een brief met het verzoek voor 
een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer 
op u mogen rekenen! 
Voor de kerk van morgen 
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van 
grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk 
nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor 
mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn 
voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag 
te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. 
Samen voor onze kerk 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt uw 
bijdrage ook digitaal overmaken. 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat.  
Samen op naar de kerk van morgen! 

 

 
 
 

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. 
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De kerk in kerstsfeer 
Ook dit jaar was de kerk weer feestelijk versierd tijdens de 
kerstperiode. Als wij onze huizen feestelijk versieren om wat sfeer aan 
de kersttijd te geven, dan is de kerk wel bij uitstek de plaats om daar 
ook te zorgen voor een goede kerstsfeer. Op maandag 20 december 
gingen leden van de tuinploeg en schoefelploeg, aangevuld met enkele 
andere vrijwilligers, aan de slag om dit voor elkaar te krijgen. Er werd 
weer een mooie kerststal neergezet onder de bezielende leiding van 
Wendy Rombouts, en op de zijmuren werden de kerstdecoraties 
aangebracht. 
Als slagroom op de taart zorgde de ”elektra man” Jan van Avoort dat 
de honderden lichtjes weer feestelijk gingen branden. 
Door de afgekondigde coronamaatregelen konden de verschillende 
avonddiensten tijdens kerstavond niet fysiek worden bijgewoond, 
maar via en life stream kon men toch meevieren. Ook op kerstmorgen 
was er beperkt toegang tot de kerkdiensten. 
Toch hopen we dat menig parochiaan, hoe dan ook er bij aanwezig, 
heeft ervaren dat de feestelijk versierde kerk heeft bijgedragen aan 
een mooie beleving van het kerstfeest. 
Op maandag 10 januari – de kersttijd eindigde officieel op zondag 9 
januari – was het weer de beurt aan dezelfde vrijwilligers om de kerk 
van decoraties en kerststal te ontdoen. Ze konden weer voor een jaar 
opgeborgen worden. 
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Bericht uit Zambia 
Pater Piet van Heijst is de enige missionaris 
uit Son en Breugel die nog actief is, en wel 
in Zambia. 
Elk jaar rond de kerstdagen stuurt hij ons 
een brief waarin hij ons op de hoogte stelt 
van zijn wederwaardigheden en de 
ontwikklingen in zijn parochie, zo ook dit 
jaar. In zijn recente brief vertelt hij o.a. het 
volgende: 
“Dit jaar is voor mij een grote verandering 
geweest. Sinds afgelopen september ben ik 
verhuisd van de Ndola-gemeenschap naar 

onze gemeenschap in het provinciale/sectorhuis in Lusaka. Ik ben 
gevraagd om de Provinciale/sector econoom bij te staan met de 
boekhouding en om medebroeders en bezoekers hier in huis te 
ontvangen. 
Dit is de eerste keer in zoveel jaren hier in Zambia dat ik een 
benoeming krijg zonder direct betrokken te zijn bij pastoraal werk of 
verbonden te zijn aan een parochie. Ik probeer me nog steeds te 
settelen en ik ben aan het uitzoeken of ik naast deze taak hier in het 
huis nog kan assisteren in de Kabwata-parochie hier in de buurt, die 
wordt bemand door onze confraters. Helaas zijn vanwege Covid onder 
het parochiepersoneel alle activiteiten in de parochie net nu met Kerst 
twee weken stilgelegd. Ook ik werd vlak voor Kerstmis positief getest 
met Covid, maar met zeer milde symptomen die met medicatie heel 
snel voorbijgingen. Ik ben mezelf nog aan het isoleren tot vrijdag deze 
week, hopelijk word ik dan negatief getest. Ik heb in de eerste helft van 
dit jaar de twee prikken van Astra Zeneca gekregen. 
Vorig jaar schreef ik in mijn kerstbrief over het gemeen-
schapsschoolproject dat werd gestart in de parochie New Kaloko in 
Ndola. Het blok met drie klaslokalen is klaar. Op dit moment zijn zij 
bijna klaar met de huizen voor de leraren die nu worden overdekt. Er is 
al een hoofdonderwijzeres geplaatst door de overheid. Dit geeft hoop 
dat andere leraren zullen worden geplaatst zodra de huizen zijn 
voltooid. 
Kerstmis is al voorbij, maar ik wens u nog een gezegende kersttijd toe, 
ondanks de nodige beperkingen en de zegeningen die u nodig hebt in 
het nieuwe jaar”. 
 
Piet van Heijst 
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Kerkbijdrage 2021 
 2019 2020 2021 
januari 5296,12 2200,19 4252,96 
februari 3021,35 2858,99 2607,70 
maart 3536,91 3264,36 3903,29 
april 1059,36 1018,07 1255,88 
mei 843,96 982,90 768,62 
juni 1831,46 1678,60 1931,79 
juli 1188,02 1280,85 1495,85 
augustus 1065,45 1617,39 931,77 
september 1737,48 1348,21 1485,21 
oktober 941,45 1203,11 1120,42 
november 562,23 834,32 816,39 
december 2988,89 2293,72 3323,72 
 24.072,68 20.580,71 23.993,60 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan van Maasakkers, adm. 
Kerkbijdrage locatie Breugel, tel. 473298. 

 
 

Mistijden zondag 9.30 uur 
Koster Ria van den Elzen, 0499-472937 
Doop, 
communie, 
vormsel, 
overlijden 

Secretariaat Odaparochie, 0413-477741 
secretariaat@heiligeodaparochie.nl 
maandag t/m vrijdag 10-12 uur 

Misintenties 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 
Breugel 

Coen Doesburg                    06-26496833 
Joke Versantvoort               06-12922438 

 
De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 8 maart. 
Kopij s.v.p. voor 1 maart naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 
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