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Het wordt feest!

Als ik dit stukje voor de Ekster zit te typen, is het nog maar

helemaal de vraag of, en zo ja hoe, Carnaval dit jaar door

zal gaan. De coronacijfers rijzen de pan uit en iedereen

heeft wel iemand in zijn of haar naaste omgeving die

corona heeft of in op zijn minst in quarantaine zit. Niet

echt reden voor een feestje dus, al hebben we er

ondertussen wel behoefte aan om eens lekker uit de band

te springen. Ik had het ook iedereen graag gegund. Maar…

wel of geen carnaval, na die dagen wordt het toch As-

woensdag; begin van de veertigdagentijd, die ons naar

Pasen leidt. En Pasen is het grootste van alle kerkelijke

feesten. Geen feestje waarbij je je verstand op nul kunt

zetten, geen optochten, verkleedpartijen en

kroegentochten. Een heel serieus feest juist, waarbij we

het lijden en sterven van Jezus gedenken en Zijn verrijzenis

vieren. En met Zijn opstanding uit de dood vieren we ook

dat er ook voor ons uitzicht is op een eeuwig leven bij God.

Jezus heeft die weg voor ons vrijgemaakt.

Al is Pasen dus een minder uitbundig feest dan Carnaval, er

is heel wat te vieren!

Wilchard Cooijmans
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Het was voor Son en Breugel jarenlang een hoofdpijndossier, maar de kogel is door de kerk, om

maar weer eens een oud cliché van stal te halen: de Petrus Banden kerk, waarin en waaraan nu

toch hard gewerkt wordt om die om te bouwen tot gemeenschapshuis van Son en Breugel, krijgt de

naam “Dommelhuis”, een bij een prijsvraag ingezonden en uiteindelijk door de jury bekroond idee

van mevrouw Jacqueline Melis. De verbindende factor, die de rivier vormt, een factor die moet

terugkeren in het nieuwe dorpshuis vormde voor de jury de doorslaggevende reden voor de keuze.

Intussen vorderen de werkzaamheden gestaag. Zo ergens rond april hoopt de gemeente dat het

nieuwe dorpshuis geopend zal kunnen worden. Dan zal er nog heel wat werk dienen te worden

verzet, maar volgens de bouwers liggen de werkzaamheden op schema. Het gebouw heeft aan de

achterkant een uitbouw gekregen en ook aan het dak, dat is opengewerkt met diverse lichtkoepels

is veel werk verricht. De voorgevel met het karakteristieke metselwerk van de kerk blijft

grotendeels intact. Wel zijn de meeste toegangsdeuren deuren inmiddels vervangen door grote

ramen, die het gebouw een opener karakter zullen gaan geven. Ook is er al een tweede verdieping

in het gebouw aangebracht.

Plannen worden inmiddels ook uitgewerkt voor de directe omgeving van het gebouw, zoals

passende parkeervoorzieningen en een versterking van de functie van het naastgelegen park

Vroonhoven. Ook is er op 19 februari aanstaande voor de tweede keer een Open Dag

georganiseerd, waarop belangstellende inwoners met eigen ogen kunnen zien hoe ver men

gevorderd is en hoe het er daadwerkelijk zal gaan uitzien.

Petrus Banden kerk wordt “Dommelhuis”

Door Ad Louwers

Nieuwe gebruikers van het Dommelhuis

zullen naast het Vestzaktheater en de

bibliotheek ook harmonie Pro Honore en

Virtute zijn, de studio’s van Radio Son en

Breugel, de muziekschool Key4music en van

gemeentewege het CMD en de LEV groep.

Maar verwacht wordt dat het ook een open

ontmoetingsruimte zal gaan worden met

wisselende gebruikers zowel overdag als in de

avonduren.

Het spreekt vanzelf dat het nieuwe dorpshuis

met veel feestelijk vertoon zal worden

geopend. Een en ander is gepland in de

maand mei. Tegelijkertijd zullen dan de

deuren van het huidige Vestzaktheater

worden gesloten. Het bestuur van het

Vestzak treft momenteel voorbereidingen om

met een weekend vol activiteiten afscheid te

nemen van de oude locatie en terug te

blikken op het oude patronaatsgebouw, dat

vanaf 1987 dienst heeft gedaan als cultureel

en sociaal ontmoetingscentrum van Son en

Breugel. Wat er daarna met oude patronaat

gaat gebeuren is nog volstrekt onduidelijk.
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Net als andere jaren organiseert Vasten-

actie ook dit jaar de Vastenactie-campagne.

In onze parochie kozen we voor het onder-

steunen van het project: “Een waardig

leven voor gevluchte Syriërs in Libanon”.

Wat is er aan de hand?

Syrische vluchtelingen in Libanon leven in

vreselijke omstandigheden, samengepakt

in geïmproviseerde tentenkampen, zonder

basisvoorzieningen. Intussen zit ook

Libanon in een diepe crisis: er is gebrek aan

voedsel en elektriciteit en de werkeloos-

heid is torenhoog. Deze problemen raken

de zwaksten het hardst: de Syriërs.

Wat willen we bereiken?

Syrische gezinnen in de tentenkampen

hebben onmiddellijk behoefte aan

veiligheid en basisvoorzieningen. Vasten-

actie richt zich op 250 gezinnen, verdeeld

over zes vluchtelingenkampen in de Bekaa-

vallei. In totaal bereiken we ongeveer

1.125 mensen, de meesten daarvan zijn

kinderen. Daartoe werken we samen met

Sawa, een lokale organisatie die noodhulp

en brede ondersteuning biedt aan Syriërs in

Libanon. Met onze steun kunnen zij de

omstandigheden voor hun eigen gemeen-

schap verbeteren.

Doneer aan Vastenactie tijdens de kerk-

collecte op 26 en 27 maart, maak uw gift

rechtstreeks over op NL21 INGB 0000 0058

50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Een waardig leven voor 

gevluchte Syriërs in Libanon
Er stond een klein berichtje in de krant:

“Een bejaarde vrouw heeft negen

dagen dood in haar appartement gelegen.”

Zoiets komt vaker voor in Nederland.

En het journaal meldt koel op de T.V.:

“Drie bomaanslagen hebben plaatsgevonden,

met zeven doden en een hoop gewonden.”

“Zeven doden,” denk ik dan, “dat valt nog mee…”

Er stond een simpele zin op Teletekst:

“Geweld ook dit jaar niet te keren.”

Dat wij zulk nieuws zo roerloos accepteren,

dat vind ik eigenlijk nog het allergekst.

Ik denk, dat het er mee te maken heeft

dat wij een “vreemde” buurman niet verdragen

en hem zelfs met kracht proberen te verjagen,

omdat hij anders bidt, anders denkt en anders leeft.

We hebben allemaal van jongs af aan geleerd,

dat we in ons leven toch moeten proberen

elkaar gewoon zoals we zijn te accepteren

Maar waarom gaat dat nog zo vaak verkeerd?

Och, misschien ben ik wel naïef nog als een kind,

dat ik ondanks dat alles toch nog blijf geloven:

ooit komt het goede in de mensheid boven,

als iedereen maar eerst eens bij zichzelf begint.

Ad Louwers

Begin bij jezelf
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Door Rini Braat

Op audiëntie bij de bisschop

Op vrijdag 7 januari jongstleden had een delegatie van het parochiebestuur een gesprek met

bisschop Mgr. De Korte in Den Bosch. Dit op het verzoek van het bestuur dat zich ‘niet gelukkig’

voelt met het uitblijven van de benoeming van een nieuwe pastoor als hoofd van onze parochie.

Inmiddels alweer ruim een half jaar geleden vertrok als een donderslag bij heldere hemel pastoor

Van Aken spoorslags naar Tilburg terwijl hij, mede door de pandemie, nauwelijks was toegekomen

aan het uitrollen van zijn visie. Niet veel eerder vertrok pastoraal werker Manon van den Broek al.

Het gesprek, samen met diaken Peter de Vries, was allerhartelijkst. De bisschop deelde de zorgen

van de bestuursdelegatie, hij begreep maar al te goed wat het betekent als je als parochie te lang

zonder herder zit en je in een soort vacuüm terecht komt, een soort quarantaine om maar eens een

inmiddels zeer bekende term te bezigen. Hij gaf ook aan dat er in ons bisdom momenteel 150

priesters actief zijn die worden ondersteund door zo’n tweehonderd gepensioneerde collega’s en

eenzelfde aantal parochiële medewerkers. Laat niet onverlet dat de bisschop actief op zoek is naar

een nieuwe leider voor onze parochie en binnen dat proces ook stappen worden gezet. Als

‘voorzichtige datum’ werd de komende zomer genoemd maar veel concreter werd het vooralsnog

niet.

Torengroepen

De torengroepen vervullen voor de afzonderlijke kerken een belangrijke rol op zowel het materiële

als pastorale vlak. Daarmee zijn de torengroepen belangrijk voor het hele reilen en zeilen van onze

parochie. In de afgelopen twee ‘Eksters’ hebben wij u bericht over de beleidsnotitie ‘Code Rood’

Van het bestuur

die door het parochiebestuur in de eerst helft van

2021 is opgesteld. In deze beleidsnotitie staat onder

meer dat het bestuur het voornemen heeft om de

vijf Torengroepen terug te brengen tot twee:

Torengroep Noord (Sint-Oedenrode, Boskant en

Nijnsel) en Torengroep Zuid (Son en Breugel).

Vanzelfsprekend hebben wij de leden van dit

voornemen op de hoogte gebracht, ook over het

hoe en waarom. Het waarborgen van de

continuïteit van de huidige contacten met de

vrijwilligers, het meer en beter kunnen gebruiken

van de kwaliteiten van de leden van de huidige

torengroepen binnen de twee nieuwe torengroepen

en een betere coördinatie en afstemming vormen

daarvoor de belangrijkste argumenten. Vervolgens

wilden we met de torengroepen in gesprek maar

vanwege de bekende maatregelen is er dat tot op

heden niet van gekomen. Hopelijk kunnen de

gesprekken toch snel worden ingeroosterd zodat

we ook zonder pastoor stappen kunnen zetten die

een bijdrage leveren aan de continuïteit van onze

parochie heilige Oda.
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Door Piet Slegers

Onder de parochianen waren er toen ook standsverschillen. Dat uitte zich onder andere bij het

pachten van de banken in de kerk. De gegoede parochianen, of degenen die dachten dat ze dat

waren, hadden er heel wat voor over dat te laten zien. De dure banken stonden in het middenschip

van de kerk waar goed zicht was op het altaar en de preekstoel. Veel gezinnen namen genoegen met

kleine banken in de zijbeuken van de kerk en het zicht op het altaar werd daar soms gedeeltelijk of

geheel weggenomen door dikke pilaren. Gratis banken en bidstoelen bevonden zich achter in de kerk.

Men moest weliswaar iedere zondag de H. Mis bijwonen, maar er waren parochianen die het daarbij

niet zo nauw namen. Achter in de kerk zittend of staand was voor hen de verleiding groot om tijdens

de preek het kerkportaal op te zoeken, buiten een sigaret te roken en zelfs voortijdig, direct na de

communie, de kerk te verlaten om in het dorpscafé’ alvast een kaartje te leggen. In andere opzichten

was er ook standsverschil. De gewone mensen vierden hun bruiloft of begrafenis vroeg in de morgen

om half tien, dan was het goedkoper. De meeste overledenen werden op het grote kerkhof begraven,

maar er was ook een “rijkenkerkhof” voor de “betere families” en zelfs een grafkelder waar de

overledenen van alle familieleden werden bijgezet. Met deze gang van zaken kon men zich

onderscheiden en dat leidde vaak tot opmerkingen als “hij vuult z’n eige nogal”. Bepaalde verhalen,

die we nu anekdotes noemen, werden toen zeer serieus genomen. Op een hete zomerdag moest

Jantje een paar mooie dikke palingen, die zijn vader in de beek gevangen had, naar de pastorie

brengen. Het was een lange tocht over een stoffig zandpad tussen de korenvelden. Hij had van zijn

moeder gehoord hoe hij de Zeereerwaarde moest aanspreken en er was onderweg voldoende tijd

omdat repeteren. In het zicht van de kerktoren moest hij echter nodig “uit de broek“. Zijn moeder

had de vissen in een paar rode zakdoeken gewikkeld en in een mandje gedaan. Jan plaatste de mand

op de zandweg en zocht een veilige plek in het korenveld. Toen hij echter terug kwam zag hij dat de

dieren de mand hadden verlaten en door het zand kropen. Jan deed de hele zooi weer in de mand en

vervolgde zijn weg. Een andere optie was er niet. Toen hij bij de pastorie aankwam was deed de

pastoorsmeid de deur open, groette hem vriendelijk en de jongen deed meteen zijn woordje: “Ik

moest complimenten van mijn vader en moeder doen en dit voor mijnheer pastoor afgeven.”

Het Rijke Roomse Leven (4)

Ze nam de mand aan en zag de

bende meteen aan. “Kom maar

even mee naar mijnheer pastoor,”

zie ze. Daar moest Jan zijn verhaal

vertellen, want die wilde wel

weten op welke afstand van de

palingen Jan zijn behoefte had

gedaan. Hij vergat zijn rol en zei:

“Meneer Pestoor go is un endje

terug ston, ja nog un endje. Nou

bende gij de stront en hier lage de

pollinge”… De Zeereerwaarde had

er vrede mee en bedankte Jan en

zijn ouders.
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De zes kerken van de parochie Andhra Pradesh

van pater Pushpa in India
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Door Piet Slegers

Er zijn misschien nog wel meer vrijwilligsters dan vrijwilligers, zeker als we zo rond kijken in onze

parochie. Ik gebruik toch maar het woord vrijwilliger omdat dat het meest gangbaar is. Vrijwilligers

zijn mensen die belangeloos hulp bieden in vele sectoren van de maatschappij. Geven brengt vaak

nog meer voldoening dan ontvangen. Dat geldt ook bij het verlenen van hulp. We kunnen gerust

stellen dat vrijwilligerswerk de Haarlemmer Olie is in ons maatschappelijk leven, dat anders

helemaal in het honderd zou lopen. Een belangrijk aspect is ook dat hulpverleners naast waardering

er zelfs plezier aan beleven en er op sociaal gebied rijker van worden. Zelf ben ik meer 50 jaar

vrijwilliger bij diverse clubs, verenigingen en stichtingen geweest en kan het nog niet laten. Toen wij

in 1968 hier in Breugel kwamen wonen beleefde het kleine dorp een enorme uitbreiding met het

plan Het Eigen. Je kende er niemand en vooral het eerste jaar was dat vreemd. Een paar mensen

staken de koppen bij elkaar en er werd een kleine tennisclub opgericht, ik werd secretaris van het

bestuur. Voor ons en voor alle nieuwkomers heeft die club veel betekend bij het functioneren in

hun nieuwe omgeving. Dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is en soms ook niet altijd leuk, heb ik

ook ervaren vanwege heftige discussies in het bestuur en conflicten met leden. Deels was ik er zelf

de oorzaak van omdat ik na tien jaar bestuur alles beter wist en dat frustreerde nieuwe

bestuursleden zonder dat ik het zelf in de gaten had. Toen me dat door een verstandige voorzitter

duidelijk werd gemaakt ben ik geruisloos opgestapt met een mooie onderscheiding. Ik lees dat er in

ons land ongeveer 800.000 vacatures zijn in het vrijwilligerswerk en ook in onze parochie, waar de

vergrijzing toeslaat, moet alles in het werk gesteld worden om open plaatsen weer bezet te krijgen.

En dan komen toch weer de vitale jonge ouderen in zicht. De praktijk leert ook dat je voor een

zoektocht naar een vrijwilliger de meeste kans van slagen hebt als je iemand vraagt die al veel

vrijwilligerswerk doet. In Breugel hebben we dat gedaan en er kon een flinke groep geformeerd

worden voor het onderhoud van het kerkhof. Bij het schoonhouden van de kerk en het

parochiehuis Den Bauw zijn onlangs een paar dames afgehaakt. Dat betekent dat nu de regels het

weer toelaten Den Bauw toch vrijwel gesloten blijft omdat de ruimte niet schoon is. Dat is jammer.

Wil je voor een paar uurtjes in de maand een gezellige bezigheid, denk dan eens of dat iets voor jou

is. Nogmaals, het is leuk, het geeft voldoening, het verbindt en je oogst waardering.

De vrijwilliger
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Door Johanna van de Ven

Op verzoek schrijft Annette, een zeer gewaardeerde vrijwilliger van de Martinuskerk, iets over

haarzelf en haar ervaringen met het vrijwilligerswerk.

Praten over mezelf! Laat ik me dan eerst maar even voorstellen. Dan weet u als lezer meteen over

wie het gaat. Mijn naam is Annette van den Brand–van de Ven, geboren in ’t Kofferen, 2 dagen ná

‘Dolle Dinsdag’! Vanaf het moment dat ik weer terug ben gekomen in Rooi [1997], ben ik als

vrijwilliger binnen de Martinusparochie, later de Odaparochie, begonnen. Eerst als lid van het

Martinuskoor, daarna ben ik enkele jaren dirigent van hetzelfde koor geweest. Maar dat niet alleen;

ik werkte ook een aantal jaren op de administratie en ja, vergeet niet het koffie drinken en -schenken

op zondagmorgen na de mis in de bovenzaal. Een heel gezellig samenzijn waarbij allerlei

onderwerpen aan bod kwamen. Niet per se vrijwilligerswerk, maar ik voelde me op die manier zeer

betrokken bij onze parochie.

Eind 2019 vroeg mijn zwager Fried of ik het coördineren van de lectorengroep van hem wilde

overnemen. Begin 2020 kwam diezelfde vraag, die ik positief heb beantwoord. In mijn arbeidzaam

leven heb ik altijd een kantoorfunctie gehad [werken aan de computer is een echte hobby van mij],

dus ik zag het wel zitten; bovendien was ik inmiddels zelf als lector bij de groep gekomen. Medio

2020 zou ik het stokje van Fried overnemen. Uiteraard moest pastoor Van Aken zijn goedkeuring

geven.

Op 27 juni 2020 hoorde ik dat de kerken een week later weer open mochten voor dertig personen. Ik

kreeg het enigszins benauwd, er was nog geen nieuw rooster voor de lectoren. Ik heb toen de stoute

schoenen aangetrokken en pastoor Van Aken een mailtje gestuurd. Direct daarop antwoordde hij dat

het fijn was dat ik het ‘roosteren’ van Fried wilde overnemen. Dit was het begin van ‘t wekelijks

plannen en mailen: op maandag de lezingen en voorbeden naar de lector en op vrijdagmiddag mail ik

de intenties en mededelingen naar diverse mensen, de MRK en S&B krant. Eerst alleen voor de

zondag, naderhand kwam daar tijdelijk de viering op zaterdagmiddag ook nog bij. Ik moet u zeggen

dat ik dit werk met veel plezier doe. Ondertussen was ik vorig jaar een drietal maanden ‘hulpkoster’

en ook nu nog kunnen de kosters als het nodig is een beroep op me doen.

Als parochiaan voel ik mij nog steeds zeer verbonden met de Martinuskerk en zijn de wekelijkse

contacten met Bryan en Wilchard en alle anderen die de parochie ‘dragen en steunen’ de moeite

waard om vrijwilliger van deze parochie te zijn.

Annette van den Brand vertelt…
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Door kapelaan Bryan van de Mortel

Oktober afgelopen jaar heeft paus Franciscus in

Rome het synodale proces opgestart voor de

hele wereldkerk. Dat klinkt nogal ingewikkeld

maar is het eigenlijk helemaal niet. Om de paar

jaar wordt er in Rome een zogenaamde synode

gehouden; een bijeenkomst van bisschoppen

rondom een bepaald thema. In 2023 wil de paus

allerlei bisschoppen uit de wereld spreken om

eens te horen wat er allemaal speelt in de

wereldkerk.

Nu voelen niet alle bisschoppen altijd even goed

aan wat er leeft onder de mensen. Vooral in

grote bisdommen wordt hun aandacht vaak

volledig in beslag genomen door het “runnen”

van het bisdom. Vandaar dat paus Franciscus het

idee heeft om in iedere parochie van het bisdom

de gelovigen te laten spreken over bepaalde

thema’s. Hier in de Nederlandse kerkprovincie

praten we over het vieren van de liturgie; de

missionaire Kerk en haar taak midden in de

samenleving. In de veertigdagentijd zullen wij

een viertal avonden organiseren om over de

onderwerpen met elkaar van gedachte te

wisselen.

Aan de bisdommen de taak om al deze gegevens

te verzamelen en op te sturen naar Rome waar

ze verwerkt zullen worden in een document dat

een leidraad biedt voor de bisschoppensynode in

2023. Onze inbreng kan van belang zijn om in

kaart te brengen wat er speelt in onze

Nederlandse Kerk. Op deze manier wil de paus

aan ons allen meegeven dat we samen een Kerk

mogen zijn waar iedereen welkom is en waar we

naar elkaar luisteren.

Geplande data voor de bijeenkomsten: 10 en 24

maart in het parochiecentrum Eerschot; 14 en

21 maart in Den Bauw, van 19.30 uur – 21.30

uur. Voor meer info en thema’s raadpleeg de

folders achter in de kerk of kijk op de website

van de parochie.

Synodaal proces in parochie, 
bisdom en wereldkerk

Overleden:

Son en Breugel:

21-12 Leo van de Sande, 88 jaar

Sint Oedenrode:

14-12 Gerard van der Heijden, 84 jaar

15-12 Nelly Raaijmakers – Aarts, 92 jaar

27-12 Anny van Acht – van Esch, 93 jaar

31-12 Toon van der Heijden, 76 jaar

11-01 Rieki Foolen-van Hommel, 82 jaar

Doopsel:

Breugel:

2-1 Nora Schuurmans

6-1 Rianne Walravens

6-1 Liam Walravens

16-1 Roel Peters

16-1 Maarten Beeks

Nijnsel:

20-2 Bram van Erp

Familieberichten
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Nicoline werd geboren in Den Haag. Haar vader werkte bij C&A en toen hij te werk werd gesteld in

het zuiden ging zijn gezin natuurlijk mee deze kant in. Muziek werd haar met de paplepel ingegoten

want, zo vertelt zij, toen zij een broertje kreeg moest de huiskamer worden verbouwd om er een

bed te kunnen neerzetten. Nicoline kwam daar in te liggen en omdat haar vader in dezelfde kamer ’s

avonds altijd piano speelde sliep zij elke avond in met melodieuze pianoklanken. In 1976 kwam

Nicoline in Rooi wonen en was toen al optimaal onderlegd in de muziekwereld. Toen ze 8 jaar was

kreeg ze blokfluitles en zeven jaar later kwam daar de dwarsfluit bij. Ze rondde haar studie af op het

conservatorium in Tilburg waar ze deel ging uitmaken van een klein maar zeer succesvol koor dat tot

buiten de landsgrenzen furore maakte. Haar man Cor kwam ze ‘vanzelfsprekend’ tegen in de

muziekwereld. Hij speelde jarenlang bij de Philips Harmonie en ook haar schoonvader deelde de

muzikale hobby van zoon en schoondochter.

Nicoline van Esch eet en drinkt muziek

Haar muzikale carrière in Rooi begon ze ergens

begin jaren tachtig als dirigente bij het rouw- en

trouwkoor van De Goede Herderkerk. Haar vader

nam indien nodig het stokje af en toe over. In

1986 kwam ze voor het dameskoor van Nijnsel te

staan, Deo Favente, dat toen circa 25 leden telde.

Verder was er in Nijnsel nog het gemengd koor en

het ouderenkoor. Deo Favente zong standaard op

zaterdagavond. En nu zijn we 36 jaar verder. Deo

Favente bestaat nog steeds, sinds kort zijn er

twee mannen bijgekomen van het opgeheven

gemengd koor. Dus geen dameskoor meer….. Het

koor telt nog tien leden inclusief Nicoline en zingt

nog op twee zaterdagen in de maand. De

coronatijd was en is ook voor Deo Favente lastig.

‘Hollen en stilstaan,’ zegt Nicoline. ‘Dan weer

peplslrepeteren, dan weer stoppen, dan weer met een handjevol zangers.’ En de toekomst? ‘Weet jij het?

Ik heb nu een klein gemotiveerd clubje en daar gaan we zo lang mogelijk mee door. De inbreng van

organist Henk van Riel is daarbij meer dan welkom. En nu wachten op een nieuwe pastoor met

visie.’ Nicoline speelt zelf inmiddels ook alweer ruim tien jaar bij de harmonie; geen piano, geen

blokfluit, geen dwarsfluit maar… contrabas.

Puzzel
Welke zin leest u in het geheimschrift? Heeft u de oplossing gevonden? Deze kunt u opsturen naar:
De Ekster, Mgr. Bekkersplein 1, 5491 EB Sint Oedenrode, om zo kans te maken op een prijs. De
winnaar van de vorige puzzel is: mevrouw Looijmans uit Sint-Oedenrode. Zij kan tijdens de
openingstijden van het parochiesecretariaat haar prijs in ontvangst komen nemen.



Het wordt een school voor kinderen van wie de ouders te arm zijn om ze naar een gewone school

te laten gaan. Voor de jongere kinderen zijn er wel tafels en stoelen, maar de kinderen uit de

hogere groepen moeten de hele dag op de grond zitten. Dat is heel ongemakkelijk en ongezond.

Daarom gaan onze communicanten proberen geld bij elkaar te krijgen zodat de school tafeltjes en

stoelen kan kopen. De werkgroep Goede Doel heeft verschillende activiteiten op het programma

staan waar we later nog op terugkomen.

Wij hopen dat u onze communicanten wilt steunen in hun acties. U kunt de actie voor de school

van Pater Pushpa ook steunen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer

NL25RABO0148292623 t.n.v. Parochie Heilige Oda onder vermelding: Goede Doel Pater Pushpa.

Het goede doel van de communicanten

Samen armoede bestrijden
Door Lambert Verhoeven

Armoede bestaat al zo lang als de schepping bestaat.

Volgens het woordenboek: doorlopend over te weinig

middelen beschikken om in je levensonderhoud te

voorzien. Je ziet in de media nu steeds meer berichten

opduiken dat grotere groepen mensen (nog meer) in

armoede worden gedompeld omdat de prijzen van veel

eerste levensbehoeften almaar blijven stijgen. Vaak

gebeurt dat al automatisch op 1 januari maar nu is het nog

beter voelbaar. En als er dan geen middelen tegenover

staan… Sinds 1 juni 2015 bestaat binnen onze parochie de

PCI (Parochiële Caritas Instelling) ‘De Goede Herder’. Een

instantie die mensen de helpende hand toesteekt als daar

behoefte aan is. Dat kan een donatie zijn, een lening of

een doorverwijzing naar een instantie die hulp kan

verlenen.

De PCI is zelf ook afhankelijk van collectes en giften. Wilt u

ook de helpende hand bieden: NL08RABO 0305365126

t.n.v. R.K. Parochie Heilige Oda. Hartelijk dank!
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Tijdens de communievoorbereiding

leren onze communicanten dat we

allemaal kinderen van een Vader zijn en

dat we voor elkaar moeten zorgen.

Daarom sparen de communicanten elk

jaar voor een Goed Doel. Pater Pushpa

heeft bijna 10 jaar in onze parochie

gewerkt als priester. Nu is hij weer

terug in zijn thuisland India. Daarom

hebben wij hem gevraagd een goed

doel aan te wijzen in zijn parochie.
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