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 Genoveva 

 Berichten 

 
 

Jaargang 9, nummer 3             april 2022 

 
Van de redactie 
 
Op een zonnige dag in de vorige week ging ik naar het kerkhof van de 
Sint Genovevakerk in Breugel om het graf van mijn vrouw te verzorgen, 
die nu bijna drie jaar geleden is overleden, en zo even wat dichter bij 
haar te zijn. Het onderhoud is nog een hele klus voor iemand die 
inmiddels stram en stijf begint te worden. Maar dit keer viel het mee, 
want er wordt daar goed onderhoud gepleegd, ik hoefde alleen maar 
wat Saharazand te verwijderen en de planten water te geven. Bij 
regenachtig weer is er veel meer werk. Trouwens, er is altijd wel 
iemand daar die aanbiedt mij te helpen en dat accepteer ik graag. Ik zie 
dat de mensen er zelf voldoening aan beleven. 
Je treft daar eigenlijk altijd wel iemand en vaak bekenden. Onlangs 
sprak ik daar een man van mijn leeftijd die het graf van zijn moeder 
bezocht. Hij zei me dat hij dat iedere week deed en ik realiseerde me 
later dat zij al voor de eerste wereldoorlog geboren moest zijn. 
En de laatste keer was er een mevrouw, van wie de man al enige tijd 
geleden overleden was. Met die mensen kun je goed praten omdat ze 
hetzelfde hebben meegemaakt als jij. We weten beiden wat het 
betekent om iemand met wie je 60 jaar lief en leed gedeeld hebt en 
van wie je hebt gehouden, te moeten missen. We prijzen ons echter 
gelukkig dat we ons niet eenzaam voelen, dat we veel steun hebben 
aan onze kinderen. Gaande het gesprek passeren onze zegeningen en 
dat doet ons beiden goed. Als we samen op een bankje hadden kunnen 
zitten had ons gesprek nog veel langer geduurd. 
Och, er zijn zoveel lieve mensen. 
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Overleden 
Bert van Boxtel, 74 jaar 
Bert is in Son aan de Kanaalstraat geboren. Hij was leergierig en altijd 
actief, zowel als ondernemer als in het vrijwilligerswerk. Hij wilde graag 
nieuwe dingen leren, maar gaf ook graag aan anderen, gevraagd en 
ongevraagd, advies. Voor al zijn inzet voor de maatschappij werd hij in 
2000 onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje Nassau. Een 
onderscheiding waar hij heel trots op was. 
 
Jaantje Saris-Leenderts, 93 jaar 
Jaantje werd geboren in Olland en via Utrecht, Den Bosch en Boekel 
belandde ze in het Keske in Breugel, waar ze trouwde met Wim Saris. 
Ze had een druk bezet leven en ontving daarvoor o.a. een koninklijke 
onderscheiding. 
Citaat op haar bidprentje: 
“Ik mèn dè ik ut goed gedoan heb”. 
En wat heb je het goed gedaan mam. 
 
Pasen is op komst en dan is het ook tijd om het koper te 
poetsen en de kerk een grote schoonmaakbeurt te geven 
Op 6 april krijgt al het koper een poetsbeurt en op 11 april is de kerk 
aan de beurt. Ieder jaar weer een noodzakelijk gebeuren en o zo 
gezellig! Kijk maar eens naar de foto van het koffiedrinken na afloop 
van het poetsen. Mannen en vrouwen die deze keer ook mee willen 
helpen kunnen zich melden bij Marijke den Uijl (0499-473160). 
 
Na gedane arbeid is het gezellig samen koffie drinken ………. 
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Acoliet worden? 
Als acoliet heb je de mooie taak om de priester te assisteren bij de 
zondagse eucharistievieringen en bij uitvaarten. Vrouwen en mannen 
kunnen deze mooie functie uitvoeren en daarmee een missionaire 
bijdrage leveren aan deze vieringen. Laat aan een van de leden van de 
torengroep weten als je interesse hebt of meer informatie wilt. 
 
Psalmen 

 
 
Psalmen zijn wereldliteratuur. En tegelijk zijn het ook de eigen 
gebedsteksten van het volk van God. Alles wat zich kan voordoen in 
het leven van de mens is ergens terug te vinden in de 150 psalmen. 
Maar tegelijkertijd verkondigt datzelfde psalmenboek ons ook dat niets 
helemaal buiten God om gaat. Zowel in vreugde en nood, ten tijde van 
vrede en dreiging, bij geluk en bij diepe tegenslag zoekt het boek van 
de psalmen het bij God. En al duizenden jaren hebben mensen in die 
psalmen de kracht en de moed gevonden om inderdaad God te vinden 
in alle omstandigheden van het leven. Jezus zelf heeft de psalmen 
gezongen. Het gregoriaanse repertoire, dat al een kleine 2000 jaar de 
liturgie van de kerk kleurt, bestaat voor het overgrote merendeel uit 
gezongen psalmen… Waar velen op vandaag de yogastudio en de 
sportschool opzoeken, blijkt het reciteren van psalmen – rustig zingen 
op je ademstroom - al duizenden jaren een goede remedie te zijn om 
mentaal en fysiek fit te blijven…! 
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Kindernevendienst 27 februari 2022 Martinuskerk 
Bij binnenkomst werden alle 
parochianen door het (dit keer van 
carnavals-outfit voorziene) kinder-
nevendienst-team verwelkomd. De 
kinderen mochten verkleed komen en 
werden uitgenodigd voor de 
kindernevendienst. Eerst werd een 
plekje bij papa en mama in de kerk 
gezocht. Waarna de mis begon en we 
luisterden naar het Sing-In Oda koor (als je vaker komt zing je de 
liedjes zo mee!). Al vrij aan het begin van de mis werden we door 
kapelaan Bryan uitgenodigd naar het zaaltje naast de kerk te gaan. 
We gingen aan een grote tafel met stoelen zitten en na een kort 
voorstelrondje hoorden we wat we gingen doen. Dit keer ging het over 
carnaval en werd uitgelegd wat dat is. Wat en het hoe en waarom je 
met carnaval en tijdens de vastentijd daarna viert. Daarna lazen we 
een bijbelverhaal en bespraken we wat ermee bedoeld wordt en wat 
er van ons verwacht wordt dat we daarmee doen. Toen was het alweer 
tijd om te gaan knutselen. We maakten een masker voor carnaval. 
Ondertussen kregen we een confetti-cakeje en maakten we kennis met 
de nieuwe kindjes die er voor het eerst waren vandaag. De kleinste die 
het toch nog te spannend vond was lekker bij papa en mama gebleven 
in de kerk, terwijl zijn oudere broers naar de kindernevendienst 
gingen. Ook hij werd niet vergeten: speciaal voor de kleinsten waren er 
lange vingers met confetti-decoratie om lekker thuis op te smullen. Na 
de viering kennis gemaakt met dit voor ons nieuwe gezin en hen 
uitgenodigd voor de volgende kindernevendiensten. 
En toen was het al weer tijd om op te ruimen en voldaan naar huis te 
gaan. Wil jij nou ook gezellig meedoen? Kom dan: 
- Elke eerste zondag van de maand om half tien naar Den Bauw (zaaltje 
schuin tegenover de kerk op huisnummer 29 in Breugel. 
 - Elke vierde zondag van de maand in de Martinuskerk: aanvang elf 
uur. 
(N.B. We komen in de loop van de mis terug bij de papa’s en mama’s in 
de kerk). 
Uitleg in kindertaal van het Evangelieverhaal van die zondag, een leuke 
activiteit, wat lekkers en leeftijdsgenootjes ontmoeten. Voor wie het 
allemaal wat spannend vindt, mag komen wennen, neem dan deze 
eerste keren gezellig je papa of mama mee. Welkom! 
Gabriëlle Tilmans, namens Werkgroep Kindernevendiensten 
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Een worst voor (mooi weer) Clara 
Het is een oud gebruik om 
een worst aan te bieden als 
er wat te vieren valt. Sinds 
mensenheugenis brengen 
gelovigen, wanneer er een 
bijzondere gebeurtenis op 
handen is, een worst naar 
een clarissenklooster, met 
de vraag aan de zusters dat 
zij bidden voor goed weer. 
De zusters clarissen zijn 
gesticht door Clara van 
Assisi, de eerste vrouw die 
zich aansloot bij Franciscus 
van Assisi. Zij wordt vereerd 
als beschermheilige tegen slecht weer, een positie die ze vermoedelijk 
dankt aan haar naam. Clara, de vrouwelijke vorm van het Latijnse 
clarum, betekent namelijk ‘klaar’, of ‘helder’. En een heldere hemel 
staat voor goed weer. 
Het aanbieden van een ‘worst voor Clara’ gaat dan gepaard met een 
verzoek te bidden voor mooi weer. En dat niet alleen: bij dat mooie 
weer wordt natuurlijk ook gebeden voor een geslaagde en leuke dag. 
 
Synode bijeenkomsten 

Donderdag 10 maart en maandag 14 maart zijn 
we met een aantal mensen samen gekomen om 
“Samen kerk zijn” te evalueren. De aanwezigen 
waren het er wel over eens dat we op het 
ogenblik nauwelijks kunnen spreken over Samen 
op weg zijn. Immers een groot deel van onze 
parochianen zien we nauwelijks, met name de 
jongeren en de jonge gezinnen. 
Bij veel mensen leeft het gevoel dat we meer 
achteruit gaan dan vooruit, naar de toestand 
van voor het laatste concilie. Ze hebben niet het 
gevoel dat we samen op weg zijn, “samen” in de 

kerk zitten. Voor het concilie hadden we de kerk van de angst, daarna 
kwam er meer een blij geloof. Nu wordt het weer teruggedraaid. 
We moeten wegen bedenken waarop de kerk en de boodschap van 
Jezus weer in de belangstelling komt. Dat kan eventueel door 



~ 6 ~ 
 

andersoortige vieringen, maar ook door als Kerk duidelijker aanwezig 
te zijn in de maatschappij. Jongeren voeren Jezus´ boodschap uit door 
betrokken te zijn bij allerlei sociale gebeurtenissen. Ze richten een 
stichting op voor een goed doel of doen vrijwilligerswerk. Wij denken 
dat het de taak is van de Kerk om meer naar hen te luisteren. 
Bij het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren is het in 
het algemeen belangrijk dat er niet zomaar iets aangeboden wordt 
vanuit de kerk, maar bij de doelgroep van jong tot oud die de 
"activiteit afnemen/bijwonen" checken of het aan de behoefte voldoet 
en of er überhaupt behoefte aan is. En als men niet komt, is er dan 
geen behoefte of wat wenst men anders? Dus geen een-
richtingsverkeer, maar ook input vragen bij de mensen die de 
activiteiten bezoeken en eventueel aanpassen aan de behoefte: hoe 
vaak, waar, wanneer, met wie, in welke vorm aanbieden van 
parochiële activiteiten. Kinderen tot ouderen kunnen m.i. prima 
verwoorden waar ze behoefte aan hebben en wat maakt dat ze met zin 
of mindere zin komen. Dat hoeft niets af te doen aan de inhoud die 
men wil overdragen. 
De laatste twee thema’s worden eind maart besproken. 
 
Activiteiten rond Pasen voor de kinderen 
 
Palmpaasstok 
De palmpaasstok herinnert ons aan de intocht 
van Jezus in Jeruzalem, waarbij de mensen 
hem toezwaaiden met palmtakken. Elk 
onderdeel heeft een eigen betekenis. 
Op zaterdag 9 april van 13.30 u. tot 15:00 u., 
gaan we in Den Bauw in Breugel 
palmpaasstokken maken. We gaan dan een 
houten kruis versieren en er daarna allerhande 
dingen aan hangen. We zouden het leuk vinden 
als je ook meedoet. De kerk zorgt voor de 
benodigdheden. De mensen van de kerk zullen 
je helpen, maar je ouders mogen er ook bij 
blijven als ze dat gezellig vinden. 
Alle kinderen vanaf ongeveer vier jaar zijn welkom. De activiteit is 
gratis. Als het kan, bel dan van te voren het parochiecentrum in Son 
(0499-471266) of in Breugel (0499-847241) om te laten weten dat je 
komt, dan weten we hoeveel stokken we moeten klaarzetten. Ook 
zonder aanmelding ben je van harte welkom. Tot ziens! 
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Palmpasen 
Op zondag 10 april is het Palmpasen. Een dag met leuke activiteiten. 
We beginnen met de eucharistieviering om 9.30 uur. Na deze viering 
houden de communicanten een paasmarkt om geld op te halen voor 
hun goede doel – meubilair voor de school in de parochie van pater 
Pushpa. De kinderen hebben heel leuke paasdingen gemaakt die ze na 
deze eucharistieviering gaan verkopen in een kraam op het kerkplein. 
Het is echt de moeite waard om eens te komen kijken of er niet iets 
lekkers voor u bij is. Vergeet de portemonnee dus niet die dag. Groot 
geld is niet nodig, maar mag wel natuurlijk. 
Ook wordt die dag de trekking van de tombola bekend gemaakt. Hebt 
u ook al lotjes gekocht? De lijst met prijswinnaars hangt dan in het 
portaal van de kerk en de gewonnen prijzen kunnen bij de 
palmpaaskraam worden afgehaald. 
 
Palmpaasviering voor de kinderen 
Nadat de communicanten al hun spulletjes op 
de paasmarkt hebben verkocht komen we om 
11.00 uur samen in de kerk voor een 
familieviering. We beginnen met een feestelijke 
intocht - processie - waarbij alle kinderen hun 
palmpaasstok naar binnen dragen. Al die 
stokken zetten we dan bij het priesterkoor. We 
luisteren naar de verhalen over Jezus´ intocht in 
Jeruzalem en ook lezen we het lijdensverhaal. 
We hopen dat er veel kinderen zich gaan 
opgeven om een stukje te lezen of op een 
andere manier mee te helpen in de viering. 
 
Pasen 
Wie komt er paaseieren zoeken in de pastorietuin? 
Zoals al een aantal jaren gebruikelijk is, kunnen de kinderen op Eerste 
Paasdag naar de kindernevendienst in Den Bauw, waar het paasverhaal 
verteld wordt aan de hand van dia-plaatjes. Ook maken we dan een 
leuke paas knutsel. Vóór de communie komen ze terug in de kerk. Na 
de viering willen we met de jongste kinderen eens gaan kijken of de 
paashaas een bezoek heeft gebracht aan de pastorietuin. Gevonden 
eieren worden dan verzameld in een mandje en later eerlijk verdeeld 
over de kinderen die mee gezocht hebben. Kom je ook?? 
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Vieringen in de Goede Week 

 
 zaterdag 9 april 
 9.00 uur Antoniuskerk 
 
 zondag 10 april, Palmzondag 

9.30 uur Genovevakerk 
11.00 uur Martinuskerk 
11.00 uur Genovevakerk, communicantenviering 

 
 donderdag 14 april, Witte Donderdag 

19.00 uur Martinuskerk 
 
 vrijdag 15 april, Goede Vrijdag 

15.00 uur Martinuskerk, kruisweg 
15.00 uur Genovevakerk, kruisweg 
16.00 uur Nijnsel processiepark, kruiswegviering voor 

kinderen 
19.00 uur Martinuskerk, Goede Vrijdag plechtigheid 

 
 zaterdag 16 april, Paaswake 

21.00 uur Martinuskerk 
 
 zondag 17 april, Hoogfeest van Pasen 

9.30 uur Genovevakerk, na afloop viering paaseieren  
   zoeken in pastorietuin 

9.30 uur Antoniuskerk, paasviering voor gezinnen 
11.00 uur Martinuskerk 

 
 maandag 18 april, Tweede Paasdag 

9.30 uur Genovevakerk 
11.00 uur Martinuskerk 
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Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie 

 
Paaseieren zoeken in de pastorietuin 
Na de viering op Eerste Paasdag kunnen de kinderen weer paaseieren 
zoeken in de pastorietuin. Het moet dan natuurlijk wel droog weer zijn 
en daar rekenen we wel op. Misschien kan er iemand een worst naar 
Clara brengen? (Zie het verhaaltje hierover elders in dit blaadje). 
Openluchtmis bij de kapel op de Kuilen 
Op zondag 1 mei a.s. om 9.30 uur wordt bij goed weer de traditie van 
de openluchtviering op de Kuilen hervat. De viering wordt opgeluisterd 
door het kerkkoor. Na afloop is er koffie bij de familie Van Eck aldaar. 
Corneliusviering in de St. Genovevakerk 
Ook op zondag 1 mei a.s. om 11.00 uur is de traditionele 
Corneliusviering met volkszang in de St. Genovevakerk in Breugel. 
Koffiedrinken na de vieringen 
Na Pasen willen we weer starten met het koffiedrinken in Den Bauw na 
de vieringen. Er worden nog dames en heren gezocht om het 
koffiezetteam te versterken. Schroom niet om je aan te melden bij 
Joke Versantvoort, tel. 06 – 12922438. 
Stoep/opstap bij de sacristie 
Na het aanleggen van een nieuw rijdek is er bij de sacristiedeur en de 
zijdeur (ook vluchtweg) van de kerk een vrij hoge op/afstap ontstaan. 
Gevaarlijk voor mensen die wat minder mobiel zijn. Inmiddels is er een 
metalen opstapje aangebracht.  
Aanlichting kerk 
De aanlichting van de kerk laat te wensen over. Er wordt actie 
ondernomen om dit weer in orde te maken.  
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Gebed om vrede 
 
God, Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons bidden aan. 
Hoor ons bidden om vrede, 
om vrede tussen Rusland en Oekraïne 
om vrede tussen mensen die elkaars buren zijn, 
om vrede op het wereldtoneel, 
om vrede, om uw vrede, 
hoor ons bidden aan. 
 
Hoor ons bidden om wijsheid, 
om wijsheid voor de leiders 
die oorlog in  hun hart hebben, 
dat zij tot inkeer komen. 
Om wijsheid voor hen die beslissingen nemen 
dat zij uw weg kiezen. 
Om wijsheid voor mensen die direct geraakt worden, 
dat zij hun menselijkheid mogen en kunnen behouden. 
Om wijsheid voor iedereen, 
dichtbij oorlogshandelingen of ver weg, 
dat de angst, die de wortel is van oorlog en geweld, 
het verstand en het verlangen naar vrede niet overwoekert. 
Hoor ons, hoor ons bidden aan. 
 
Hoor ons bidden on kracht, 
voor hen die nu leven waar het oorlog is, 
dat zij voelen dat U bij hen blijft. 
Voor hen die uit het dagelijkse leven moeten vluchten, 
om veiligheid te vinden. 
Voor hen die gewond raken, 
voor hen die hun leven verliezen: hou hen vast. 
 
U die met ons bent begaan, 
Hoor ons bidden aan. 
Amen 
 

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 laatste hand wordt gelegd aan het voegwerk van de kerk. 
 
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. 

 
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 Versantvoort              06-12922438 
Piet Weideven                     06-27909969 
Truus van den Broek          06-19774793 
Ad Keeren                             06-13803708 

De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 3 mei. 
Kopij s.v.p. voor 26 april naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 

mailto:sjefdenuijl@chello.nl
mailto:secretariaat@heiligeodaparochie.nl
mailto:breugel@heiligeodaparochie.nl
mailto:Son@heiligeodaparochie.nl
mailto:janvanmaasakkers@kpnmail.nl
mailto:m.verbruggen.1@kpnmail.nl
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Vrolijk Paasfeest? 
 
Als niet ver weg de oorlogskreten klinken 
en je ´t gebulder hoort van zwaar geschut, 
waar ze elkanders bloed wel kunnen drinken, 
heeft Pasen vieren dan nog nut? 
 
Als we die oorlogskreten horen 
en niemand meer de rust bewaart, 
heeft het wel zin, dat straks de koren 
nog zingen over “Vrede op dees´ aard”? 
 
Als steden branden, bommen vallen 
en men zich woedend op elkander stort, 
wensen wij dan toch nog met zijn allen, 
dat het een “Vrolijk Paasfeest” wordt? 
 
Als men elkaar niet eens een plek wil gunnen 
en een land door haat en oorlog wordt ontsierd, 
dan zou het toch niet moeten kunnen, 
dat toch een “zalig” paasfeest wordt gevierd. 
 
Als Pasen een moment lijkt uit een ver verleden, 
waarvan we de echte zin niet meer verstaan, 
dan is het, vrees ik, met de wereldvrede 
vanaf nu wel echt voorgoed gedaan. 
 
En toch, toch is Hij voor ons gestorven. 
Hij geeft het blijkbaar nog niet op. 
Al lijkt de mensheid zo verdorven, 
Hij houdt vol, tegen de klippen op. 
 
Als Hij het onverstoorbaar blijft proberen, 
ook als Hij telkens weer gekruisigd wordt, 
zouden we daar toch iets van moeten leren. 
Of schiet de wereld daarin echt tekort? 
 
Ad Louwers 
 
De Redactie van de GenovevaBerichten wenst allen een Zalig en 
Vreedzaam Paasfeest. 


