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 Genoveva 

 Berichten 

 
 

Jaargang 9, nummer 2             maart 2022 

 
Van de redactie 
 
Het was een prachtige dag op zondag 27 februari.  
De zon scheen uitbundig, het 
leek wel lente. In de loop van de 
dag ging de wind ook nog liggen. 
Het was na lange tijd weer eens 
mogelijk om carnaval te vieren. 
Uitbundig zoals jaren geleden, 
dat nog niet, maar veel jongeren 
en ouderen grepen hun kans. De 
vele prachtig uitgedoste mensen 
leverden een mooi straatbeeld op. Ook in de kerk was er het een en 
ander veranderd. De mondkapjes waren grotendeels verdwenen, de 
linten langs de banken verwijderd, evenals de schermen bij het 
uitreiken van de communie. Wat het meest opviel was de 
aanwezigheid van nagenoeg het voltallige kerkkoor. Het was een goed 
begin van de dag en het leek wel of de mensen wat vrolijker waren. 
Maar….. 
Het was een verschrikkelijke dag op zondag 27 februari. 
De vierde dag van de oorlog in 
Oekraïne. Het hele land was één 
grote chaos geworden door de 
gevechten waarbij veel mensen 
sneuvelden en velen sloegen op 
de vlucht, al 500.000 op deze 
zondag met de verwachting van 
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enige miljoenen. Ouderen, kinderen, hele gezinnen zochten een goed 
heenkomen met zeer beperkte middelen en hun schamele bezittingen 
in een rolkoffertje. In heel de wereld wordt meegeleefd en 
daadwerkelijk hulp geboden aan de slachtoffers van deze 
onbegrijpelijke inval. Zelfs carnavalsvierders hadden een dubbel gevoel 
bij hun feest. Wat bleek bij ieder interview. Tijdens de voorbeden 
hebben we in de kerk aan God gevraagd om hulp en wijsheid. De 
komende vastentijd geeft ruimte voor gebed voor de mensen in nood. 
“Heer onze God, wij bidden U verhoor ons gebed”. 
 
Gedoopt 
Op 6 januari is Rianne Walravens-Tiemeijer tegelijk met haar zoon 
Liam gedoopt in onze kerk. Tevens heeft ze in die viering haar Eerste 
Heilige Communie mogen ontvangen en het sacrament van het 
Vormsel. Wat mooi dat iemand als volwassene op deze manier kiest 
voor onze kerk. Van harte gefeliciteerd Rianne, en welkom in ons 
midden. 
Gehuwd…. en gedoopt 
Op donderdag 3 maart zijn Marjolein van de Weerdt en Bjorn Preus in 
het huwelijk getreden. 
Tijdens de huwelijksviering zijn hun kinderen Lotte en Tobias Preus 
gedoopt. 
 
Doopvont verplaatst 
Omdat het doopvont in onze kerk op een plaats stond die liturgisch en 
praktisch niet helemaal klopte, is er besloten om het te verhuizen naar 
een betere plaats. Maar goed, het doopvont weegt al snel een paar 
honderd kilo dus wat heb je daarvoor nodig: vier sterke mannen, een 
tillift en wat houten platen om de vloer van het priesterkoor te 
beschermen. 

              
Op 19 februari was het zover: Thom Vlemmix, Piet van de Weideven, 
Theo van de Berg en Marc Smit hebben deze zware klus geklaard 
waarvoor onze grote dank!                        Jolanda van Soerland 
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Met ingang van vrijdag 25 februari zijn voor de Rooms-Katholieke 
Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te 
houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk 
vervallen. Ook de maatregelen voor het uitreiken van de communie 
zijn versoepeld. 
 
Het gebruik van wijwater is weer toegestaan. Koren kunnen weer 
samen zingen en ook samenzang is weer mogelijk. De pandemie is 
echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter 
vermijding van handcontact, zoals bij de vredeswens. Ook is nog 
terughoudendheid geboden voor wat betreft het gezamenlijk 
koffiedrinken na de viering. 
 
Rekening houden met elkaar 
Het blijft nodig om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de 
verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels 
volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen 
handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoud-
heidsklachten, enzovoort. 
Houdt rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen 
houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een 
kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat 
iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren. 

 
Eucharistieviering iedere donderdagavond in Breugel 
Sinds kort is er iedere donderdagavond om 19.00 uur een 
Eucharistieviering in de St. Genovevakerk in Breugel met na afloop 
hiervan de mogelijkheid voor Aanbidding van het Allerheiligste. Een 
moment van stilte en innerlijke rust. 
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Hoog bezoek voor ons Vollebregtorgel 
 
Op zaterdag 19 februari heeft de orgelcommissie van de 
Koepelkerk in Renswoude samen met twee befaamde 
orgelkenners (orgeladviseur en organist Peter van Dijk en 
orgelbouwer en organist Sander Booij) een bezoek gebracht aan 
ons mooie 19e-eeuwse Vollebregtorgel. De reden voor dit 
bezoek is dat er in Renswoude een nieuw orgel gebouwd gaat 
worden, waarbij gedeeltelijk orgelpijpen uit het oude orgel 
worden gebruikt. Recent is gebleken dat deze oude orgelpijpen 
door Vollebregt zijn gemaakt. De bezoekers werden namens de 
Stichting Vollebregtorgel Breugel ontvangen door Alessandro Di 
Bucchianico, die ook uitleg gaf over ons orgel. De orgelkenners 
hadden zich zeer grondig voorbereid en al vele nog bestaande 
Vollebregtorgels bezocht en beluisterd. Ze waren echter 
unaniem van mening dat ons orgel verreweg het mooiste 
Vollebregtorgel is ("Van zo'n orgel word je blij", aldus 
orgeladviseur Peter van Dijk, die over de hele wereld reist om 
orgels te bespelen en te adviseren bij restauraties). Hoewel het 
bezoek maar een uur zou duren, werden het uiteindelijk ruim 
twee uren waarin ons orgel letterlijk van binnen en van buiten 
werd bekeken en beluisterd. Duidelijk werd dat het orgel in 
Renswoude gebouwd gaat worden met ons orgel als inspiratie. 
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Vastenactie 2022 
Een waardig leven voor gevluchte Syriërs in Libanon 
 
Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de 
Vastenactie-campagne. In onze parochie kozen we voor het 
ondersteunen 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 basis-
voorzieningen. Intussen zit ook Libanon in een diepe crisis: er is gebrek 
aan voedsel en elektriciteit en de werkeloosheid 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. Vastenactie 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 
gemeenschap verbeteren. 
Doneer aan Vastenactie tijdens de kerkcollecte op 26 en 27 maart of 
maak uw gift rechtstreeks over op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag. 
 

 
 

Oproep van de paus voor een synodale kerk 
 
De paus is weliswaar de eindverantwoordelijke voor alles wat er in de 
RK Kerk gebeurt, maar hij bedenkt niet alles in zijn eentje. De 
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bisschoppen denken mee. Inmiddels is er een nieuw overleg van de 
bisschoppen gepland in oktober 2023 en dat is waar de oproep van de 
paus over gaat. 
 
Iedereen kan meepraten 
 

Want, wat wil de paus? Hij doet een oproep aan 
ALLE gelovigen om mee te praten over de 
toekomst van de kerk. Hij vraagt ons om met 
elkaar te gaan praten en de resultaten mee te 
geven aan de bisschoppen die in 2023 bij elkaar 
gaan komen. Dat is uniek! En wat wil de paus 
dan graag weten? Hij is benieuwd naar onze 
ervaringen in de kerk. Wat denken wij dat Jezus 
van ons wil? Moeten er dingen veranderen in 
de kerk? Hoe zien we de toekomst van de kerk? 
En, hoe denken wij dat we de boodschap van 
Jezus verder kunnen brengen. 
De paus heeft, tien thema’s gegeven, onze 

bisschoppen hebben er vier van uitgekozen: 
1. Een synodale kerk; wat verstaan we daaronder? 
2. Wat betekent voor ons het vieren van het geloof? 
3. Wat is de opdracht van de kerk en wat is onze eigen missie? 
4. Wat is de rol van de kerk in de samenleving? 
Overigens: de paus doet nadrukkelijk ook een oproep aan mensen die 
zich niet (meer) met de RK-kerk verbonden voelen! 
 
Hoe kun je meedoen 
In onze parochie worden de vier thema’s behandeld op de 
onderstaande dagen: 
 
thema 1 en 2  donderdag 10 maart PC Goede Herder 
  maandag 14 maart Den Bauw 
 
thema 3 en 4  donderdag 24 maart PC Goede Herder 
   maandag 28 maart Den Bauw 
 
Wilt u meepraten, dan kunt u zich opgeven via het secretariaat van de 
parochie secretariaat@heiligeodaparochie.nl of tel: 0413-477741, of 
via een van de parochiebureau ’s. 

mailto:secretariaat@heiligeodaparochie.nl
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Het Goede Doel van onze communicanten 
 
Tijdens de communie-voorbereiding 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. We hebben Pater Pushpa gevraagd een goed doel aan te wijzen 
in zijn parochie in India. 
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: 
1. Heitje voor een karweitje. 
2. Flessenactie. 
3. Kaarten verkopen. Deze kosten € 3,00 per set, twee sets voor € 5,00. 
4. Kraampje op Koningsdag markt. 
5. Paasmarkt. Op zondag 10 april zullen de kinderen een Paasmarkt 
houden na de Palmpaasviering waarop ze zelfgemaakte paasknutsels 
verkopen, zakjes met eitjes, koekjes, cup-cakes, paastakken enz. 
6. Tombola. Een loterij met leuke prijsjes. Kosten voor een lotje € 0,50 
per stuk. De trekking zal plaatsvinden op zaterdag 2 april en de uitslag 
wordt bekendgemaakt op de paasmarkt en in de plaatselijke pers. 
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 o.v.v.: Goede Doel Pater Pushpa. 
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Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie 
 
Eucharistieviering iedere donderdagavond in Breugel 
Sinds kort is er iedere donderdagavond om 19.00 uur een 
Eucharistieviering met na afloop hiervan de mogelijkheid voor 
Aanbidding van het Allerheiligste. Een moment van stilte en innerlijke 
rust. 
Pad bij kerkhof en parkeerplaats achter de kerk 
Er zijn veel klachten over het nieuwe materiaal dat hier aangebracht is. 
Het bestuur laat weten dat het materiaal uithardt als de zon erop 
schijnt. Het kan nog even duren voordat de overlast is opgelost. 
Glasvezelaanleg in de kerk 
Het laat nog even op zich wachten alvorens er een glasvezelverbinding 
in de kerk wordt aangelegd. 
Bestuursnotitie Code Rood 
Het Odabestuur vindt dat de torengroepen voor de afzonderlijke 
kerken een belangrijke rol spelen in het reilen en zeilen van de 
parochie, zowel op het materiële als het pastorale vlak. In een 
bestuursnotitie met als titel “Code Rood”, beschrijft het bestuur hoe 
de 5 huidige torengroepen teruggebracht moeten worden naar 2 
torengroepen, een Torengroep Noord en een Torengroep Zuid. In 
maart zijn bijeenkomsten gepland om dit met de huidige torengroepen 
te bespreken.    
Poetsers 
De oproep voor uitbreiding van de poetsers heeft succes gehad: er 
heeft zich een mevrouw aangemeld voor het poetsen van Den Bauw. 
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QR-code voor de offerblokken 
De offerblokken waarin het kaarsengeld wordt betaald, zullen te zijner 
tijd worden voorzien van een QR-code, zodat er naast contant ook 
digitaal kan worden betaald. 
Gebruik van Den Bauw 
Nu geleidelijk aan Den Bauw weer gebruikt kan worden zijn de 
volgende afspraken gemaakt. 
De gebruikers zetten de gebruikte kopjes e.d. schoon terug in de 
kastjes. Afwassen kan met de hand gebeuren of door gebruik te maken 
van de vaatwasser. In dat geval moet de vaatwasser op een later 
moment worden leeggehaald. Indien nodig wordt na afloop van de 
activiteit gestofzuigd, zodat alles netjes wordt achtergelaten. Ook de 
toiletten. Reserveren van Den Bauw kan alleen bij een van de 
beheerders Jolanda van Soerland (jolandavansoerland1@gmail.com) 
Koffie drinken op zondag 
De coronamaatregelen zijn grotendeels verleden tijd geworden, maar 
het lijkt verstandig om toch nog even de nodige voorzichtigheid in acht 
te nemen. Daarom is o.a. besloten om het koffiedrinken na de 
zondagse eucharistieviering nog even achterwege te laten. 
Kerkklokken 
De kerkklokken zijn een korte tijd van slag geweest, maar met het 
vervangen van het aansturingsmechanisme is alles weer in orde en is 
de bediening een stuk eenvoudiger geworden. 
Openluchtvieringen 
De openluchtvieringen worden weer ingepland en vinden doorgang als 
het weer dat toelaat. De eerste zondag in mei bij de kapel aan de 
Kuilen in Breugel en met Hemelvaartsdag bij de kapel aan de Beverlaan 
in Son. 
 

 

mailto:jolandavansoerland1@gmail.com
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Niet iedereen heeft het zomaar liggen… 
 
Het gebeurt: je moet met je gezin rondkomen van één salaris of één 
uitkering. En dat gaat, want je hebt ondertussen wel geleerd om op de 
kleintjes te letten. Maar onverwachts begeeft de koelkast het, of de 
wasmachine. Daar had je nog geen rekening mee gehouden. Of de 
maand duurt deze keer echt langer dan je salaris reikt… of je kunt een 
huurwoning krijgen, de huur is redelijk, maar je hebt niet zomaar geld 
liggen om de borgsom te betalen…  
 
Hulp nodig? 
In dit soort gevallen kan de Parochiële Caritas Instelling (PCI de Goede 
Herder) misschien hulp bieden. Als je je bij ons meldt, gaan we kijken 
op welke manier we je kunnen helpen. Soms zoeken we met mensen 
naar de juiste instantie voor bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Andere 
keren verstrekken we een renteloze lezing of in sommige gevallen een 
gift. Soms komen we ook gewoon met een tas boodschappen. We 
hebben ook contacten met kringloopwinkels en dergelijke, zodat we 
mensen aan huisraad kunnen helpen, babykleertjes of een fiets. 
Als Parochiële Caritas Instelling zoeken we verbindingen met 
welzijnsinstanties, gemeenten, het Rode Kruis, voedselbanken en 
andere vrijwilligersorganisaties. Daardoor weten we vaak wel een weg 
te vinden om iemand te kunnen helpen. 
 
Verder weg 
Daarnaast ondersteunen we via het Interkerkelijk Diaconaal Overleg 
ook bijvoorbeeld de kerstpakkettenactie in Son en Breugel en een 
vergelijkbare actie voor de Voedselbank in Sint-Oedenrode; een aantal 
projecten zoals diaconaal inloophuis ’t Hemeltje in Eindhoven, en de 
werkgroep Arm-in-arm. Ook schrijven we elke maand een artikeltje in 
de MooiRooiKrant en de MooiSonenBreugelKrant, waarin we 
handreikingen doen rond actuele onderwerpen. 
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Voor de hulp wat verder van ons vandaan coördineert de PCI ook de 
collectes die vanuit de kerk worden gehouden: voor de Vastenactie, de 
Week Nederlands Missionarissen, de MIVA, Missio en het jaarlijkse 
goede doel van de eerste Communicanten (dit jaar voor pater Pushpa 
in India). We zorgen ervoor dat het collectegeld in zijn geheel bij de 
juiste instantie terecht komt. 
 
Contact 
Even terug naar boven. Heb je hulp nodig, omdat je het financieel even 
allemaal niet meer rondgebreid krijgt? Stuur dan een email met je 
vraag aan secretariaat@heiligeodaparochie.nl onder vermelding van 
PCI. Je mail wordt dan rechtstreeks aan ons doorgestuurd en wij 
nemen contact met je op. Gewoon doen! 
 
namens de PCI, diaken Wilchard Cooijmans 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

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:secretariaat@heiligeodaparochie.nl
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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 uw emailadres door aan sjefdenuijl@chello.nl. 

 
2 maart Aswoensdag 

 
 

Mistijden zondag 9.30 uur, donderdag 19.00 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  
Parochiebureau Son, 0499-471266 
Son@heiligeodaparochie.nl 

Kerkbijdragen Jan van Maasakkers, 0499-473298 
janvanmaasakkers@kpnmail.nl 
Breugel Rabobank: NL71 RABO 010 919 61 39 
Son Rabobank: NL25 RABO 014 829 26 23 

Torengroep Coen Doesburg                    06-26496833 
Joke Versanvoort                06-12922438 
Piet van de Weideven        06-27909969 
Truus van de Broek             06-19774793 
Ad Keeren                             06-13803708 

 
De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 5 april. 
Kopij s.v.p. voor 29 maart naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 
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