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“Pikt van alle kernen iets mee”

Onze Kerken

Weekendmissen

Za 19.00 uur Antonius van Padua kerk

Zo 9.30 uur Genovevakerk

Zo 11.00 uur Martinuskerk 

Dagmissen

Antoniuskerk: ma en vrij om 08.30 uur 

Aanbidding. Om 09.00 uur Eucharistieviering 

(woensdag vervalt)

Martinuskerk: di 19.00 uur 

Eucharistieviering en Aanbidding

Genovevakerk: do 19.00 uur 

Eucharistieviering en Aanbidding

Ritakapel Boskant: woe 19.00 uur 

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.heiligeodaparochie.nl

Rekeningnummer 

Parochie Heilige Oda

NL88 RABO 0138 2040 71

t.n.v. Parochie Heilige Oda

Pasen… eitje?

Aan wat er op Goede Vrijdag gebeurde, zullen weinig

mensen twijfelen. De oorlog in Oekraïne drukt ons weer

met de neus op de feiten: gewelddadigheden zijn van alle

tijden. Maar dat Jezus na zijn kruisdood is opgestaan…, dat

is voor veel mensen moeilijk te bevatten. Alle paaseieren

ten spijt: Pasen is bepaald geen ‘eitje’. Dat gold al voor

Jezus’ leerlingen. Petrus en Johannes kunnen hun ogen

niet geloven als ze het graf open zien; Maria Magdalena

denkt de tuinman te zien als Jezus aan haar verschijnt en

de Emmaüs-gangers hebben blijkbaar ook oogkleppen op.

Pas gaandeweg komen ze tot het besef: Jezus leeft! Het

duidelijkste voorbeeld is de apostel Thomas; de man van

“eerst zien en dan geloven”. En daarmee staat hij

misschien wel het dichtst bij ons, moderne gelovigen. We

geloven niet zomaar wat ons wordt verteld. We willen met

eigen ogen bewijzen zien… Thomas kreeg die bewijzen,

toen hij zijn vinger kon leggen in de wonden van Jezus. Wij

zullen het moeten doen met zijn getuigenis en dat van

zovele anderen na hem. En dan komt het er toch op aan

dat we geloven…. Dat geloof wens ik ons allen toe.

Zalig Pasen!

Wilchard Cooijmans
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Door Bryan van de Mortel, kapelaan

Openingsriten: de samenkomst van het Volk van God

De komende periode lijkt het mij mooi om een serie artikelen te maken over de betekenis van de

Mis. Het wordt niet voor niets bron en hoogtepunt genoemd van ons christelijk leven. Voor een

betere beleving van de Eucharistie is het goed om wat te weten over de achtergrond en de

betekenis van de verschillende rituelen. De Mis begint, om maar meteen met de deur in huis te

vallen, met de zogenaamde openingsriten die de gelovigen willen voorbereiden op het aanhoren

van Gods Woord en het ontvangen en nuttigen van de Eucharistie.

Wanneer begint de Mis? Velen zullen misschien denken aan de bel die luidt wanneer de priester

met assistenten zijn intrede doet. Anderen denken misschien aan het moment dat hij het kruisteken

maakt en de gelovigen welkom heet. Officieel begint de Mis wanneer het volk van God is

samengekomen. Een oudchristelijk woord dat gebruikt werd voor de Mis is namelijk synaxis. Het

komt uit het Grieks omdat ook de liturgische taal van onze Romeinse liturgie de eerste eeuwen

Grieks is geweest en pas daarna het Latijn. Synaxis betekent samenkomst en verwijst niet naar een

gezellig theekransje. Het woord duidt veel meer een plechtige en publieke samenkomst aan. Een

religieuze samenkomst van het volk van God dat op een bepaald moment wordt bijeengeroepen.

De kerkklokken die beieren over onze mooie steden en dorpen roepen de christenen bijtijds op om

naar de kerk te gaan. Het geluid van de gewijde klokken dat wij horen mag weerklank vinden in ons

Inleiding in het mysterie van ons geloof

hart omdat wij daarin de roepstem van de Heer zelf mogen ervaren die ons oproept om naar Hem

toe te gaan. Het geluid van de klokken wordt door velen ook gezienals een sacraal en heilig geluid.

Het mag ons er ook van doordringen waar we naar op weg zijn. Het gaan naar de kerk; de

binnenkomst in de heilige ruimte; het begroeten van de levende Heer aanwezig in het tabernakel;

het plaatsnemen in het kerkschip zijn momenten die ons al voorbereiden wat er komen gaat. Stilte

en rust in de kerk helpen om tot bezinning te komen.

We mogen de drukte van de wereld; de zorgen die ons bedrukken en zelfs de sociale gezelligheid in

het ontmoeten van andere mensen voor even naar de achtergrond verschuiven om ons hart te

openen voor de ontmoeting met een Ander; de Heer die ons geroepen heeft. De samenkomst van

het volk is namelijk in de eerste plaats een gezamenlijk gericht zijn als kerk; als gemeenschap op

God de Heer.

http://www.heiligeodaparochie.nl/
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In het parochiecentrum in Son heerst nog

volop activiteit van vergaderingen, bespreking-

en, voorbereidingen etc.

Een van die activiteiten, die eigenlijk nog nooit

in de schijnwerpers heeft gestaan, is de

traditionele maandagmorgen koffiegroep. Deze

groep bestaat uit een aantal dames dat al sinds

jaar en dag voor de gezelligheid bij elkaar

komt. Onder het genot van een kopje koffie,

thee en iets lekkers wordt er dan niet alleen de

toestand in de parochie, in Son en in de wereld

uiteraard breeduit besproken en

becommentarieerd, maar er wordt ook

fanatiek gebreid of gehandwerkt. Een van de

trouwe leden, mevrouw Mien van Schaijk,

mogen we toch wel de meesterbreister

noemen, want ze heeft al eenentwintig truien

gebreid en een groot aantal poppetjes.

Behalve de gezelligheid wordt er ook gebreid

voor een goed doel. Normaal breit de groep

voor Nepal, maar nu wordt er ingehaakt op de

verschrikkelijke situatie in Oekraïne en zijn de

truien en de poppetjes naar Rumpt gestuurd

naar de opvang van Oekraïense vluchtelingen

aldaar.

Het is – dat spreekt welhaast vanzelf - een

gezellige club en er kunnen altijd meer dames

of, waarom niet, heren bij. Mensen die eens

willen komen kennismaken kunnen elke

maandagochtend terecht vanaf 10 uur in het

parochiecentrum in Son.

De Maandagmorgen Koffiegroep

Hebt u dat ook, de laatste jaren,

dat u het vaak niet meer bevat?

Dat niets meer blijft van alles, wat

u uit uw jeugd moest koesteren en bewaren?

Het geloof in God is danig afgesleten,

zo lijkt het wel; niets is meer waar

van wat men vroeger zonneklaar

als duidelijk, helder, zeker heeft geweten.

Meer en meer zaagt men de poten

onder kerk en catechismus uit.

Aan menig oud sacraal besluit

hoeft men de neus niet meer te stoten.

Wordt u dan net als ik wat onverschillig

en interesseert het u niet meer,

althans veel minder dan weleer?

Ach ja, het vlees is zwak, al is de geest gewillig

En toch, toch wil ik met u wedden,

dat nu de wereld weer met dreiging zit,

u net als vroeger toch weer bidt,

voor u, uw vrouw, uw kinderen in hun bedden.

Want oorlog is een gruwelijk fenomeen.

en brengt weer veel herinneringen,

die me soms de keel dicht wringen.

En dan vraag ik me af: waar kan ik heen?

Dan denk ik; “Je kunt de kerken slopen,

afbreken en sluiten, een voor een,

maar in deze tijd blijkt toch meteen;

gelukkig zijn er ook nog kerken open.”

Ad Louwers

De oude waarden

http://www.heiligeodaparochie.nl/
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Velen van ons herinneren zich Marjelein vast nog wel als trouwe acoliet tijdens de

eucharistievieringen in de Martinuskerk. Marjelein is opgegroeid in een mooi katholiek gezin

waar vrijwilligerswerk voor de parochie hoog in het vaandel staat. Dit resulteerde in een studie

Theologie die later geleid heeft tot pastoraal werker. Met veel passie werkt Marjelein nu alweer

12 ½ jaar als pastoraal werker. In het weekend van 3 en 4 april jongstleden werd dit jubileum

gevierd in de parochie waar Marjelein werkzaam is. Marjelein, Van Harte Gefeliciteerd!

Door Marjelein Verhoeven-van der Staak

Waarom moet je zo nodig weer tegen de stroom inroeien, was de opmerking die ik eens op een

verjaardag kreeg, nadat ik begonnen was aan de studie Theologie, alweer bijna 20 jaar geleden. In

de toenmalige St. Martinusparochie, nu onderdeel van de parochie H. Oda, ben ik al van kinds af

aan actief geweest als vrijwilliger: in het kinderkoor, het jongerenkoor en als misdienaar/acoliet.

Het vrijwilligerswerk was van goed voorbeeld, doet goed volgen, want mijn ouders en broer waren

en zijn nog steeds actief als vrijwilliger in de parochie. Het was daarom niet zo gek dat ik,

opgegroeid in een katholiek gezin, theologie ging studeren. Vanuit het vele vrijwilligerswerk

ontstond er een honger naar meer willen weten over het geloof en ook een verlangen om

beroepsmatig binnen de kerk te mogen werken.

Na mijn studie ging ik aan de slag als pastoraal werker in de toenmalige parochie Woensel Midden

en Zuid, later opgegaan in de parochie St. Petrus’ Stoel in Eindhoven. Daar mocht ik mij inzetten

voor de catechese voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast bracht ik ook huisbezoeken,

ging ik vieringen voor en begeleidde ik werkgroepen. Samen met mijn collega’s droeg ik zorg voor al

het pastorale werk in de parochie. Na ruim 11 jaar heb ik de overstap gemaakt naar de parochie H.

Damiaan de Veuster in Helmond (Stiphout, Mierlo-Hout, Helmond – West, Oranjebuurt,

Brandevoort), waar ik nu alweer ruim een jaar met veel plezier werk. Ook hier ben ik vooral actief

op het gebied van catechese: van Eerste Communicanten tot aan volwassenen. Ook in deze

parochie mag ik werken in een team: samen met pastoor Pieter Scheepers en diaken Dudley

Martina vorm ik het pastorale team. Samen zorgdragen voor een parochie waarin ieders talenten

goed tot zijn recht komen ervaar ik als een grote zegen.

Marjelein Verhoeven – van der Staak 

12 ½  jaar pastoraal werker

Het werken in de parochie blijft een hele mooie

uitdaging waarin je met mensen mag meelopen op

hun levensweg, delen in hun zorgen en vragen. Maar

ook met elkaar mag zorgen voor en bouwen aan een

parochie waar alle mensen zich thuis (mogen) voelen.

Maar ook de verhalen uit de Bijbel te vertalen naar het

leven van alledag. Ze hebben een stoffig imago, maar

zijn vaak verrassend actueel. Parochies zijn altijd in

beweging, zoekend naar wat bij de mensen en de tijd

past. Dat maakt dat het werk altijd interessant is en

blijft. Ik hoop dan ook nog vele jaren dit werk te

mogen blijven doen.

http://www.heiligeodaparochie.nl/
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Overleden

Son en Breugel:

25-02 Bert van Boxtel, 84 jaar

03-03 Jaantje Saris – Leenderts, 93 jaar

01-04 Tjoe Khouw, 91 jaar

Sint-Oedenrode:

06-02 Broer van der Vleuten, 89 jaar

13-02 Jaantje van den Oever-

van Lieshout, 92 jaar

08-03 Piet van Alphen, 82 jaar

27-03 Ben van de Laar, 92 jaar

01-04 Wim van den Boogaard, 81 jaar

Nijnsel:

05-03 Dien Merks – Aarts, 91 jaar

Doopsel

Breugel:

03-03 Tobias Preus

03-03 Lotte Preus

03-04 Mart Jansen

Sint-Oedenrode:

10-04 Aukje van Oorschot

Huwelijk

Breugel:

03-03   Björn Preus en 

Marjolein van de Weerdt

09-04:  Christel Ramakers 

en Peter Coppelmans

Familieberichten

Door Fred Tijssen

Na de ontbinding van alle koren in de Parochie Heilige

Oda is het vormen van nieuwe koren in gang gezet. In Sint

Oedenrode heeft dat inmiddels vorm gekregen. Onder

leiding van dirigent Otto Verheijen kwamen zangers en

zangeressen van de voormalige koren van Olland, De

Goede Herder en Martinus bijeen. Eerst als ensembles

wat na verloop van tijd uitgroeide naar een 22 leden

tellend koor, thans zingend onder de naam Cantate Deo.

De organisatie van het koor in de Martinuskerk bracht voor

Otto te veel zaken met zich mee, waardoor de behoefte

ontstond om een koorbestuur samen te stellen. De leden

Bert van de Ven, Dorien van Boxmeer, Jeanne van de

Meulengraaf en Fred Tijssen (foto) werden bereid

gevonden om sturing aan het koor te geven.

Een van de eerste daden was het uitzetten van een naam

voor het koor en een muziekcommissie. Voortaan gaat het

gemengd koor onder de naam Cantate Deo door het leven.

De muziekcommissie gaat zich bezighouden met het

plannen van liederen tijdens vieringen. De dirigent krijgt

daarmee ondersteuning van Math Jacobs, Bert van de Ven

en Riëlla Bekkers.

Het voormalige requiemkoor dat in de Martinuskerk zong

onder leiding van Otto Verheijen is opgenomen in het

nieuwe koor Cantate Deo. De leden van het requiemkoor

krijgen daarvan eerdaags bericht met de mededeling

wanneer de repetities daarvan weer aanvangen. Tijdens

een algemene ledenvergadering toonden de leden zich

tevreden met de gang van zaken en nodigen anderen uit

om erbij te komen. “Kun je zingen, zing dan mee,” is de

leus. Het koor repeteert elke donderdag van 14.00 tot

15.45 uur vooralsnog in de parochiezaal van de Goede

Herder.

In de Martinuskerk zingt 
voortaan het koor Cantate Deo

http://www.heiligeodaparochie.nl/
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Door Piet Slegers

In vijf artikelen heb ik geschreven hoe het Rijke Roomse Leven in mijn dorp beleefd werd. Het is

gebaseerd op eigen ervaringen en uit de overlevering, verhalen van oudere dorpsgenoten. Ik wil

het nu afsluiten met een stukje geschiedenis en een samenvatting van de belangrijkste elementen

uit deze rijke geloofsbeleving. Die speelden zich voornamelijk af in onze eigen provincie en in

Limburg die na de reformatie overwegend katholiek gebleven waren en duurde ongeveer een

eeuw vanaf 1860. Kerken werden door de gereformeerden overgenomen en wij moesten het

doen met schuilkerken, die werden gedoogd. Vanwege het geringe aantal protestanten leidden de

grote katholieke godshuizen een noodlijdend bestaan. In 1853 werd de bisschoppelijk hiërarchie

hersteld en de katholieken begonnen aan een indrukwekkende emancipatie. Dat leidde tot een

belangrijke uitingen van Het Rijke Roomse Leven, zoals een rijke liturgie met in een

heiligenverering, waarin Maria een belangrijke plaats kreeg en processies en bedevaarten met een

grote deelname van de gelovigen. De pastoor had een grote invloed op het leven van de gelovigen

en de gemeenschap. Regelmatig ging men naar de kerk zowel voor de H. Mis als ook

eenvoudigweg om te gaan bidden. Veel mensen en kinderen gingen vrijwel dagelijks. Het was ook

een tijd van kinderrijke gezinnen, waaruit priesters, kloosterlingen en missionarissen

voortkwamen. De inhoud van de catechismus, in de vorm van vraag en antwoord, die buiten

geleerd moest worden, was leidend in het geloof. Ook maatschappelijk gezien maakte het

katholieke volksdeel een grote bloei door. Er was een uitgebreid netwerk aan katholieke scholen,

de Katholieke Radio Omroep, maatschappelijke organisaties en verenigingen met een katholieke

signatuur. Denk aan de geestelijk adviseur bij de voetbalclub, de Noord Brabantse Christelijke

Boerenbond, de Katholieke Volkspartij. Ook de protestanten en maatschappelijke stromingen, als

de arbeidersbeweging, maakten een emancipatie door, wat leidde tot de zogenaamde verzuiling.

Ja, er kwam ook en geleidelijk einde aan het Rijke Roomse Leven tijdens de roerige jaren zestig,

een tijd van hevige polarisatie tussen progressief en conservatief. Er volgde een zogenaamde

Tweede Beeldenstorm. Kerkelijke interieurs werden overgeschilderd, waaronder prachtige glas in

lood ramen, meubels en beelden uit kerkgebouwen werden verkocht of weggegooid. Ook het

priesterkoor onderging een grote verandering o.a. omdat de H. Mis in het Nederlands gelezen

moest worden in de richting van het kerkvolk. Het kerkbezoek, het lidmaatschap van de kerk en

katholieke organisaties zijn sinds die tijd in snel tempo afgenomen. Veel parochies werden

samengevoegd en kerken gesloten. De Radboud Universiteit Nijmegen, ooit een rooms bolwerk,

werd in 2020 door de bisschoppen het predicaat “katholiek” ontnomen. Voor het aantal

parochianen dat ’s zondags uit overtuiging naar de kerk gaat is het roomse leven nog rijk genoeg.

Het Rijke Roomse Leven (5 en slot)

http://www.heiligeodaparochie.nl/
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U vindt het woord door een sprong te maken in een L-vorm. Vanaf de startletter slaat u steeds twee

letters over, de derde letter wordt dan de volgende letter in het woord. Als u helemaal rond gaat,

ontstaat er een woord. Deze sprong lijkt op een L en is afkomstig uit het schaakspel, waarin het paard

op deze manier verplaatst moet worden.

De moeilijkheid bij deze puzzels zit in het feit dat je niet weet wat de beginletter is. Het thema van

deze puzzel is uiteraard Pasen.

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… Uit de

meerdere goede oplossingen trokken wij dit keer mevrouw Van de Ven uit Nijnsel. Zij kan haar prijsje

komen afhalen bij het parochiecentrum in Eerschot. Proficiat!

Communievoorbereiding op schema

Puzzel

U P S

A U

R V A

K R L

K K

E O K

F R L

O B

E IJ G

Door Anne van Beljouw

De voorbereiding op de communie van komend voorjaar is in volle gang. Kinderen uit Boskant, Breugel,

Nijnsel, Olland, Sint-Oedenrode en Son mogen ook eindelijk weer live bij elkaar komen. Na zo’n lange

periode van online lessen en vieringen is dat is ook voor hen weer fijn! Er wordt gezongen, naar

verhalen geluisterd en geknutseld. Tijdens de les over het vinden van Jezus in de mensen van de kerk is

er zelfs een hele verkleedpartij geweest zoals je kan zien op de foto! Wat ontzettend fijn dat het weer

kan en dat zien we aan de gezichten van kinderen.

Nog een paar weken en dan mogen zij dan echt

hun Eerste Communie gaan ontvangen. De

komende weken zullen zij zich nog enkele keren

laten zien in de kerken: met Palmpasen, het

bijwonen van de vieringen in de Goede Week en

waar mogelijk willen zij ook een keertje van

dichtbij meevieren door te helpen als misdienaar.

En natuurlijk zijn zij fanatiek centjes aan het

sprokkelen om naar Pater Pushpa te sturen. Van

Pater Pushpa horen we regelmatig berichten uit

het verre India. Door flessen op te halen, lotjes te

verkopen, karweitjes te doen is er al een mooi

bedrag bij elkaar gehaald. We hopen natuurlijk op

meer, dus elke bijdrage is van harte welkom. Tot

snel!

http://www.heiligeodaparochie.nl/
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Het parochiesecretariaat van onze parochie is momenteel gehuisvest aan het Mgr. Bekkersplein in

Sint Oedenrode. Het secretariaat gelegen naast de gesloten Goede Herder-kerk, is de werkplek voor

drie parochiemedewerkers: Evelien, Berdien en Chantal en voor het pastoraal team. Daarnaast

biedt het parochiesecretariaat ruimte voor alle mogelijke bijeenkomsten van vele werkgroepen,

torengroepen en parochiebestuur.

In 2014 is de Goede Herder-kerk onttrokken aan de eredienst. Vanaf dat moment is door het

parochiebestuur gezocht naar een goede nieuwe bestemming voor de kerk. De kerk is gebouwd in

de traditie van de architectuur van de Bossche School en daarom onderscheiden als een

gemeentelijk monument. Nadrukkelijk werd aan alle plannenmakers meegegeven dat zoveel

mogelijk bestaande elementen in de kerk moesten worden gehandhaafd en met nieuwe

onderdelen aan te sluiten bij de architectuur van de Bossche School.

Momenteel ligt er een concreet plan op de tafel van de gemeentelijke monumentencommissie.

Projectontwikkelaar ‘Vastlab’ is bezig met plannen voor het realiseren van een woonzorgcomplex

met 20 tot 24 zorgwoningen in de kerk. De plannen zijn een tijd geleden gepresenteerd aan de

omwonenden. Zij waren enthousiast. Datzelfde enthousiasme is er ook bij de leden van de

gemeentelijke monumentencommissie. De weg naar de noodzakelijke vergunningen lijkt een

kwestie van tijd. De verwachting bij het parochiebestuur is dat de verkoop met ontbindende

voorwaarden van het kerkgebouw, het parochiesecretariaat en de pastorie binnen afzienbare tijd

zijn beslag gaat krijgen. Dat betekent dat de het parochiesecretariaat, gehuisvest aan het Mgr.

Bekkerplein, een nieuwe plek moet krijgen.

Het parochiebestuur heeft diverse opties onderzocht. Belangrijk is dat het parochiesecretariaat zo

dicht als mogelijk bij de H.Martinuskerk wordt gehuisvest. Daarnaast moet de nieuwe

kantoorruimte een gezonde, goed toegankelijke en veilige werkplek bieden aan de

parochiemedewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Gekeken is naar de ruimtes rond de sacristie van

de H.Martinuskerk, leegstaande winkelpanden en enkele kantoorpanden. De uiteindelijke keuze

voor het nieuwe parochiesecretariaat is, ondanks het geringe aanbod, gemaakt. Vanaf medio mei is

het parochiesecretariaat gehuisvest aan de Borchmolendijk 19a in Sint Oedenrode. Daar beschikken

we dan over een viertal kantoren en een ruimte voor vergaderingen en werkgroepbijeenkomsten.

Het parochiesecretariaat verhuist!

Het parochiebestuur is een

huurovereenkomst voor vijf jaar

aangegaan. In deze tijd wordt

gekeken waar en op welke wijze het

parochiesecretariaat vanaf 2027

definitief gevestigd wordt. Het

parochiebestuur hoopt en verwacht

dat alle parochianen de weg weten

te vinden naar het

parochiesecretariaat. Over de

exacte datum van de opening van

het parochiesecretariaat wordt u

later geïnformeerd.

Door Rini Braat
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Tijdens de coronaperiode is er veel gebeurd met

het kerkkoor in Nijnsel. Er werd in periodes niet en

soms vanaf het koor gezongen. Maar in die periode

waren er ook jubilarissen. Zo was Marietje van

Berkel 40 jaar koorlid en Jos Bekkers 25 jaar

koorlid. Huldigingen moesten noodgedwongen

achterwegen blijven. Maar op zaterdag 12 februari

jongstleden zong het koor weer vanaf haar

vertrouwde plek vooraan in de kerk. Nadat ze de

zang in de H. Mis had verzorgd nam kapelaan

Bryan van de Mortel het woord en werden de

twee jubilarissen in het zonnetje en in de bloemen

gezet. Na de H. Mis werden de zangers door de

dirigente van het koor, Nicoline van Esch, tijdens

een korte en ‘coronaproof bijeenkomst’ in het

parochiezaaltje hartelijk toegesproken. Namens de

parochie overhandigde zij een aandenken van de

H. Odaparochie. Marietje en Jos bedankten

hiervoor en gaven te kennen nog steeds graag te

zingen bij het koor. Na een kopje koffie werd de

feestelijke bijeenkomst afgesloten.

Twee jubilarissen bij Deo Favente in Nijnsel

Binnen onze parochie heeft in maart een viertal bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij een viertal

thema’s op tafel kwam. Het was niet de bedoeling om daar aan het einde van de bijeenkomst een

eensluidend statement over te produceren, juist niet. Meningen van de individuele deelnemers

werden afzonderlijk vastgelegd. Wat was de intentie? Het komt er op neer dat de kerkelijke leiders

zich zorgen maken over de ontwikkelingen binnen de katholieke kerk wereldwijd. We kennen de

verschijnselen; afnemend kerkbezoek, afkeer van het instituut kerk, sluiten van kerkgebouwen,

desinteresse bij jongeren. De paus heeft daarom ‘alle gelovigen ter wereld’ opgeroepen om mee

te denken over de toekomst van onze kerk, hoe kunnen we het tij keren? Voor de zomer gaan alle

‘Nederlandse voorstellen’ naar de bisschoppen die de schone taak hebben alle antwoorden te

bundelen en vervolgens door te sturen naar Rome. En dat doen dus alle landen. In 2023 wordt het

vervolgens spannend want dan komt de paus met mogelijk een nieuwe koers, witte rook…

Ook binnen onze parochie waar het aantal betrokken deelnemers zeker niet tegenviel, waren de

nodige kritische geluiden te horen; maak de eucharistievieringen toegankelijker, ga met je tijd

mee, bemoei je als kerk duidelijker met misstanden, luister naar wat jongeren willen, hoe maak je

hun ‘kerkbetrokkenheid’ aantrekkelijk, hebben we na het laatste hoopvolle concilie toch weer niet

te snel de klok teruggedraaid? Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Synode-bijeenkomsten afgerond
Door Lambert Verhoeven

Door Tonnie Donkers
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Door Wim van Dijk, coördinator actie Kerkbalans

Voor de organisatie van de actie hebben we een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van

de verschillende kernen. Die werkgroep bereidt het nodige voor en coördineert het verloop van de

actie. Ieder jaar opnieuw proberen we een brief op te stellen die de mensen aanspreekt. Bij die brief

geven we aanvullende informatie over ons als parochie en over het hoe en waarom van de actie.

Meestal doen we dat in de vorm van een eenvoudige bijlage, soms in de vorm van een speciale

folder. Daarnaast doen we bij de brief een antwoordformulier. Daarmee kunnen mensen aangeven

of en hoe ze de parochie willen steunen, maar daarmee kunnen ze ook andere wensen of vragen

kenbaar maken. Over dit alles moet goed worden nagedacht. Concept teksten moeten worden

gemaakt, besproken en aangepast. De werkgroep gaat hiermee al enkele maanden van tevoren aan

de slag. De brieven worden op naam afgedrukt. Daarvoor moeten de mensen van de

ledenadministratie de adressenbestanden aanleveren. Die moeten eerst goed worden gecontroleerd

om te voorkomen dat een brief wordt bezorgd bij mensen waar dat niet hoort. Denk hierbij aan

mensen die (recent) zijn overleden. Als het drukwerk klaar is krijgt iedere kern zijn eigen deel. Daar

worden de brieven met bijlagen in de enveloppen gestoken, klaar om te bezorgen. De enveloppen

worden vervolgens verdeeld over de bezorgers. Een groot aantal vrijwilligers gaat op pad om de

enveloppen te bezorgen. Daarmee besparen we een aanzienlijk bedrag aan portokosten. Om dit alles

goed te laten verlopen maakt de werkgroep een tijdschema.

Dat is eigenlijk een kwestie van terugrekenen. Wanneer moeten de enveloppen worden

rondgebracht? Hoeveel tijd is nodig voor het insteken en verdelen over de bezorgers? Wanneer

moet dan het drukwerk klaar zijn? Hoeveel tijd heeft de drukker nodig? Wanneer moet alles bij de

drukker zijn? Hoeveel voorbereidingstijd is nodig voor de adressenbestanden en voor het maken van

de nodige teksten? In de praktijk betekent dit dat de werkgroep kort na de zomervakantie al weer

van start gaat met de voorbereiding van de actie 2023.

Na de actie in januari volgt nog het afhandelen van de antwoordformulieren. Toezeggingen voor een

financiële bijdragen moeten worden verwerkt en vragen moeten worden beantwoord. Als mensen

geen brieven meer wensen te ontvangen maken we hiervan een aantekening in de

ledenadministratie. Soms krijgen we van mensen het verzoek om uitgeschreven te worden als lid van

de parochie of als lid van de RK Kerk. Die verzoeken handelen we netjes af. Hier past een woord van

oprechte dank aan al die vrijwilligers die er elk jaar weer voor zorgen dat de Actie Kerkbalans kan

worden uitgevoerd. Dankzij hun inzet is de actie, met name dit jaar, heel soepel verlopen. Het

resultaat van de actie dit jaar is nog niet bekend, maar we gaan uit van een extra bedrag aan

parochiebijdrage van ten minste € 5.000,-. Voorwaar een mooi resultaat!

Het doet ons goed om steeds weer te ervaren dat heel veel mensen onze parochie een warm hart

toedragen. Daarom: hartelijk dank aan alle gulle gevers! Die dank geldt nadrukkelijk ook voor hen

die trouw, vaak al jarenlang, de parochie steunen met hun bijdrage.

Actie Kerkbalans: Wat houdt dat in?

Elk jaar in de 2e helft van januari valt bij onze parochianen de

envelop van de Actie Kerkbalans op de figuurlijke deurmat. Dat

lijkt heel simpel, maar daar gaat een heel traject van

voorbereiding aan vooraf. Het gaat namelijk om meer dan

10.000 brieven! In dit artikel willen we daar graag wat meer

vertellen.
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Door Rini Braat

Het parochiebestuur is momenteel druk met het opnieuw organiseren van de gehele parochie die

oorspronkelijk bestond uit vijf parochies. Vijf parochies die ieder hun eigen kenmerken, hun eigen

organisatie, hun eigen mores hadden. In de afgelopen jaren is er al veel gebeurd om de verschillen

tussen de oude parochies te harmoniseren.

Ondertussen heeft het bestuur een visie ontwikkeld waarmee men de toekomst in wil gaan. Ook

onze parochie heeft te maken met de gevolgen van de ontkerkelijking en minder betrokkenheid van

mensen. De actieve groep wordt steeds ouder, jongeren sluiten nauwelijks aan. Deze feiten zorgen

tegelijk voor een structurele daling van noodzakelijke inkomsten.

De nieuw ontwikkelde visie geeft alle betrokken partijen een kompas om in vertrouwen op weg te

gaan naar de toekomst. Een goede organisatie is daarbij belangrijk. Dit heeft het bestuur aangezet

tot een aantal initiatieven om de organisatie te versterken en te verbeteren. Wat is er inmiddels

gebeurd?

• De koren zijn omgevormd tot drie koren. Met het verkleinen van het aantal koren zijn de kosten

voor de koren stevig gedaald zonder dat er aan kwaliteit is ingeboet.

• De vele verzekeringen die in de afgelopen jaren zijn afgesloten gaven weinig overzicht. Inmiddels

is de gehele verzekeringsportefeuille grondig herzien. We weten nu zeker dat gebouwen en

inventarissen zonder doublures goed zijn verzekerd tegen een lagere verzekeringspremie.

• De parochie heeft nu vijf torengroepen. Inmiddels vlot het met de reorganisatie van de

torengroepen. Dat betekent dat we over enige tijd twee torengroepen hebben. Torengroep

Noord: Boskant, Nijnsel en Centrum Sint Oedenrode. Daarnaast Torengroep Zuid: de

samenvoeging van torengroep Son en torengroep Breugel. De continuïteit, afstemming,

coördinatie en inzet van kwaliteit van de twee nieuwe torengroepen wordt op deze wijze beter

gewaarborgd.

• Binnen de parochie waren veel kostbare bankrekeningen en volmachten in gebruik. Daarnaast

ontbreekt voldoende overzicht en het gevoel dat men in ‘control’ is. Er worden nu belangrijke

wijzigingen doorgevoerd die er op gericht zijn om alle geldstromen beter in beeld te krijgen en te

beheren.

• De parochie is met het samengaan van de vijf ‘oude’ parochies vele gebouwen rijk die ieder jaar

opnieuw, gepland of niet gepland, hun onderhoud vragen. Om dit onderhoud in goede banen te

kunnen leiden en te financieren wordt een cyclus voor planmatig onderhoud opgezet. Daarmee

wordt het mogelijk om al het planbare onderhoud tijdig en financieel verantwoord uit te voeren.

De kwaliteit van de gebouwen blijft zo op peil.

• Communicatie is van eminent belang. Met de vele telefoonlijnen en internetverbindingen,

afkomstig uit de ‘oude’ parochies, is er een wirwar van abonnementen en wachtwoorden

ontstaan. Om deze kluwen te ontwarren is veel tijd geïnvesteerd. Veel abonnementen zijn

herzien. Daarmee is er bij het telefoon- en internetgebruik voor alle gebruikers overzicht en

gebruiksgemak ontstaan en een stevige kostenbesparing.

De opsomming van deze wapenfeiten hebben er voor gezorgd dat er nu meer overzicht, controle en

stroomlijn in de organisatie van onze parochie is ontstaan. Wij zijn er nog niet. Het parochiebestuur

gaat samen met vele vrijwilligers hier onverdroten mee verder.

Van de bestuurstafel…

http://www.heiligeodaparochie.nl/


Door Arie van Alebeek

Een vrijwilliger van het eerste uur. Voor de

opening van de Rita kerk werd Martien

”gevraagd“ door bouwpastoor Teurlings om

acoliet te worden ter ondersteuning van de

vieringen. Dit is hij gebleven tot op heden bij

enkele vieringen. De Rita Parochie heeft bij

Martien altijd een bijzondere plek in zijn leven

gehad en nog steeds. Zo werd hij in 1985

gevraagd om in het toenmalige bestuur zitting

te nemen. Hij is bestuurslid gebleven tot de

sluiting van de kerk in 2014 . Vanaf 1995 is hij,

tot op heden, verantwoordelijk voor de

administratie van het kerkhof in Boskant, wat

onder meer inhoudt grafakten opmaken,

verlengingen en ook de formaliteiten rondom

het ruimen van graven. Al met al een

verantwoordelijke klus. Ook bij de realisatie van

de huidige Ritakapel heeft hij zich ingezet.

Verder is hij vanaf 2018 bij het instellen van de

torengroepen lid van de torengroep Boskant

geworden tot op heden.

Martien namens de Torengroep bedankt voor

de nu al 66 jaar (!) dat jij je volledig inzet voor

de geloofsgemeenschap van Boskant.

Martien Verboort, trouwe vrijwilliger Boskant

Pasen
We zien op naar het kruis

We kijken naar Hem

En Jezus riep met luide stem

En gaf de geest

Er is nooit een groter

offer geweest.

We staan bij Zijn graf

Zijn lichaam in fijn linnen

Verdriet en rouw beginnen

Is alles nu verloren?

Toch is in deze duisternis

nieuw leven geboren!
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