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 Genoveva 

 Berichten 

 
 

Jaargang 9, nummer 4          mei 2022 

 
Van de redactie 
 
Op Eerste Paasdag zat onze kerk weer eens helemaal vol voor de 
Paasmis van 9.30 uur. Ik was goed op tijd aanwezig maar het was zo 
druk dat de misboekjes van vorig jaar tevoorschijn moesten worden 
gehaald. Geen probleem want de lezingen zijn met Pasen immers ieder 
jaar hetzelfde. Het bijna voltallige koor zong een mooie mis, bijgestaan 
door Willy van de Zanden op saxofoon en de kerk was bovendien met 
mooie bloemen in paaskleuren versierd. Het geeft toch een ander 
gevoel als je met zoveel mensen bij elkaar bent om samen de mis te 
vieren. Na afloop ga je voldaan naar huis en ben je blij dat je er bij was. 
Laten we hopen dat al die mensen dat gevoel delen en dat nog eens 
vaker willen ervaren. 
Na Pasen is ook het koffie drinken in Den Bauw weer van start gegaan. 
Ook zo’n belangrijk moment van samenzijn als geloofsgemeenschap. 
Geleidelijk aan herneemt zo ook het parochieleven weer z’n normale 
keer. 

 
 
De redactie stond even stil bij de kosten van de papieren 
GenovevaBerichten. Met de sterk stijgende papierprijzen zou het fijn 
zijn als meer parochianen de GenovevaBerichten digitaal zouden willen 
ontvangen. Naast een kostenbesparing is er nog een belangrijk 
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voordeel, namelijk de kleurendruk is vele malen fraaier. Natuurlijk blijft 
de papieren versie bezorgd worden door een grote groep 
gemotiveerde vrijwilligers die we daarvoor zeer dankbaar blijven! We 
zijn ons er ook van bewust dat er een grote groep parochianen is die er 
nu eenmaal de voorkeur aan blijven geven om een papieren versie te 
lezen en die bepaalde gegevens zo ook bij de hand willen houden. 
Iedere maand een parochieblaadje op de deurmat vinden geeft 
immers ook het gevoel bij een geloofsgemeenschap te horen. En dat is 
een fijn gevoel. 
 
Gedoopt 
Jasmijn van de Kerkhof, dochter van Tom van de Kerkhof en Minouk 
van de Kerkhof – Stoop. 
 
Even voorstellen 
 
Als nieuw lid van de 
Torengroep stel ik me graag 
even voor. Ik ben Wilko 
Tilmans, 39 jaar, getrouwd met 
Gabrielle en samen hebben we 
twee kinderen (8 en 2) en zijn 
woonachtig in Eindhoven. In 
het dagelijkse leven ben ik 
werkzaam als Financial Analyst 
bij een lease maatschappij in 
Eindhoven. 
Nu onze jongste 2 jaar is leek 
het me mooi om meer voor de 
parochie te kunnen betekenen 
en het toeval wilde dat de Torengroepen Son en Breugel werden 
samengevoegd tot één, waar nog leden voor gezocht werden. 
Het lijkt mij mooi om op deze manier actief mijn steentje te kunnen en 
mogen bijdragen aan onze mooie parochie en ik hoop u zeker eens 
tegen te komen en te spreken! 
 
Wilko Tilmans 
 
Vrijwilliger(ster) gevraagd 
Wilchard zoekt nog een vrijwilliger of vrijwilligster, die hem wil 
meehelpen bij de tienerclub op vrijdagavond. 
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Hemelvaartviering bij de kapel in de Beverlaan 
 
Op donderdag 26 mei gaan we 
Hemelvaart vieren, als het 
mooi weer is met een 
eucharistieviering bij de 
Mariakapel aan de Beverlaan. 
Na twee jaren van corona 
mogen we weer buiten vieren. 
De viering begint die dag om 
11.00 uur en het parochiekoor 
zal deze viering muzikaal 
opluisteren. 
Als het goed is, wordt dat de tweede openluchtviering dit jaar, want als 
ik dit schrijf staan we net voor de eerste openluchtviering van het jaar 
op zondag 1 mei bij het kapelletje aan de Kuilen. Hopelijk is het op 
beide dagen stralend weer. Natuurlijk blijven we bij regen, sneeuw, 
hagel of ander ongerief in de kerk. Maar misschien zijn de weergoden 
ons gunstig gezind. 
 
 
 
De viering aan de Beverlaan in 2017. De laatste keer met pater Pushpa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:sjefdenuijl@chello.nl
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Son en Breugel samen sterker 
 
Op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2022 vindt rondom de vijver aan de 
Europalaan een evenement plaats dat symbool staat voor de strijd 
tegen kanker: ‘Son en Breugel samen sterker’. Tijdens het evenement 
staan we stil bij de ziekte kanker, maar we vieren ook het leven. In 
teamverband lopen of fietsen deelnemers tussen 4 en 99 jaar van 
zaterdag 17.00 uur tot zondag 13.00 uur en laten zich hiervoor 
sponsoren voor het goede doel. Daarnaast ontvangen we onze 
eregasten (mensen die ooit de diagnose kanker hebben gehad) met 
een speciaal programma. Het wordt een evenement voor alle inwoners 
van de gemeente Son en Breugel. 
 
Meedoen? 
Verzamel een team van familieleden, vrienden, buren, team-/ 
clubgenoten of collega’s en loop of fiets mee! 

Wilt u op een andere manier een bijdrage leveren? Denk dan eens na 
over een rol als vrijwilliger tijdens het evenement. ‘Son en Breugel 
samen sterker’ draait op vrijwilligers die zijn onderverdeeld in 
verschillende teams met ieder een eigen taak. Ook u kunt hier deel van 
uitmaken. 
Bent u of kent u een (ex-)kankerpatiënt wonend in Son en Breugel? 
Tijdens dit evenement wordt er stil gestaan bij de ziekte kanker en de 
impact hiervan op het leven. Voor eregasten is er een speciaal 
programma samengesteld om hen in het zonnetje te zetten. 
 

Meer informatie vindt u op de website www.sbsamensterker.nl. 
U kunt uw vraag ook stellen via e-mail op info@sbsamensterker.nl. 

http://www.sbsamensterker.nl/
mailto:info@sbsamensterker.nl
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Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie van de 
GenovevaBerichten 
 
Wilko Tilmans, nieuw lid Torengroep 
Met ingang van 20 april j.l. is de heer Wilco Tilmans toegetreden tot de 
Torengroep Zuid, die vanaf nu dus bestaat uit zes leden. Wilco stelt 
zich elders in dit blad aan u voor. 
 
Kruisjes overledenen 
Met ingang van Allerzielen in november a.s. worden in de hele 
parochie dezelfde kruisjes voor de overledenen gebruikt. 
 
Nieuwe vrijwilliger voor de Schoefelploeg 
Enzo Royen is de nieuwe vrijwilliger voor de Schoefelploeg. Hij wordt 
van harte welkom geheten en wat zou het mooi zijn als meerdere 
parochianen zijn voorbeeld volgen. 
 
Code Rood 
In april heeft het Odabestuur uitleg gegeven over de analyse van de 
reacties van de Torengroepen en Pastoraal Team op de beleidsnotitie 
‘Code Rood’. Het bestuur verwacht een reactie van de Torengroep 
vóór 1 juni aanstaande. 
 
Bankjes op het kerkhof 
Al langere tijd speelt de gedachte om een bankje op het kerkhof te 
plaatsen voor een rustmoment en een praatje. De meeste bezoekers 
van het kerkhof zijn wat ouder en soms ook wat minder goed ter been. 
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De Torengroep besluit om de gedachte maar eens om te zetten in 
concrete actie. Wordt vervolgd. 
 
Synode bijeenkomsten 
De ingebrachte bevindingen zijn verzameld en zullen gebundeld naar 
het Bisdom worden gestuurd. Naar verwachting zullen de 
samengevatte conclusies in een van de volgende Eksters verschijnen. 
 
Openluchtvieringen 
Als de weersomstandigheden het toelaten gaan de vieringen bij het 
kapelletje op de Kuilen en op Hemelvaartsdag bij de kapel aan de 
Beverlaan weer van start. 
 
Kindernevendiensten 
Door Corona gedwongen vonden de Kindernevendiensten plaats in 
Den Bauw. Zij gaan nu weer als vanouds plaatsvinden in de sacristie 
zodat de kinderen zo ook nauwer betrokken blijven bij de vieringen in 
de kerk. 
 
Automatische Externe Defibrillator (AED) bij Den Bauw  
De kast van dit draagbare apparaat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand is in een noodsituatie flink beschadigd 
en moet vervangen worden. Aan het Odabestuur wordt het verzoek 
gedaan om deze vervanging mogelijk te maken. De AED wordt 
regelmatig gebruikt en er zijn vaak veel oudere en kwetsbare mensen 
in de buurt van de kerk en den Bauw. 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligersbijeenkomsten 
Er worden plannen besproken om de traditionele vrijwilligers-
bijeenkomst weer nieuw leven in te blazen. De vrijwilligers verdienen 
de waardering voor hun inspanningen voor onze mooie 
geloofsgemeenschap. Wordt vervolgd. 
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Nationale dodenherdenking: Vrijheid in verbondenheid 
Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we elk jaar op 4 mei de 
Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en 
oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Dit jaar zullen onze 
gedachten zeker ook uitgaan naar alle mensen die te lijden hebben 
door de oorlog in Oekraïne. En we beseffen meer dan voorheen hoe 
ongelofelijk waardevol vrijheid is. 
Zoals veel andere parochies en gemeenten doen we als Odaparochie 
en protestantse gemeente in onze woonplaats mee aan een 
bijeenkomst in het kader van deze herdenking. 
In Son en Breugel is er een oecumenische viering in de protestantse 
kerk aan de Zandstraat. Deze viering begint op woensdag 4 mei om 
19.30 uur. Na afloop gaan we gezamenlijk naar het monument bij de 
vijver aan de Europalaan. 
U bent van harte uitgenodigd om u aan te sluiten bij deze 
herdenkingsbijeenkomst. 
 
Vormselviering 
Op zaterdag 4 juni, de vooravond van Pinksteren, zal deken Joe 
Michael aan ruim 20 jongens en meisjes uit onze parochie het 
sacrament van het Vormsel toedienen. We wensen hun toe dat de 
heilige Geest hun hart zal raken en dat ze meer en meer mogen 
uitgroeien tot geïnspireerde gelovigen en vooral goede medemensen. 
Dat gaat ook na het Vormsel niet vanzelf. De Geest heeft de 
medewerking van mensen nodig om zijn vruchten te kunnen uitdragen. 
Dat vraagt onze openheid voor Zijn kracht en hulp, en de inzet van 
onze talenten om er ook echt iets van te maken. De Geest doet een 
beroep op ons, en met Zijn hulp mogen we aan de slag gaan. 
De vormselviering is op zaterdag 4 juni om 17.00 uur in de 
Genovevakerk. 
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Komt u naar de informatieavond ‘GOED omgaan met 
dementie’? 

Als Parochiële Caritas Instelling ‘De Goede Herder’ (PCI) nodigen we 
iedereen van harte uit voor een belangrijke informatieavond. 
Steeds meer mensen hebben het of krijgen ermee te maken; 
dementie. Dit betekent dat er in elke wijk, in iedere straat wel iemand 
leeft met dementie. Wat kunt u voor deze mensen en hun naaste 
betekenen, hoe kunnen we er samen voor zorgen dat mensen met 
dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen? 

Wij gaan hier graag over in gesprek tijdens de informatieavond ‘GOED 
omgaan met dementie’. 
De avond is een initiatief van de gemeente Meijerijstad, die graag een 
bijdrage wil leveren aan een dementievriendelijke samenleving. 
Daarom organiseren ze deze avond vanuit de projectgroep Dementie 
Vriendelijke Gemeente Sint-Oedenrode. Ook parochianen (en met 
name vrijwilligers) uit Son en Breugel zijn van harte welkom. 
Op deze avond zullen we stilstaan bij wat het betekent om dementie te 
hebben en hoe we de naasten kunnen ondersteunen. Wij nemen u 
mee door middel van uw en onze verhalen, delen onze kennis en 
geven tips hoe we “GOED” om kunnen gaan met dementie. 
De avond vindt plaats op dinsdag 17 mei van 19.30u tot 21.30 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur) in Parochiecentrum de Goede Herder, Mgr. 
Bekkersplein 1, Sint-Oedenrode. 
U kunt zich voor deze avond aanmelden door te mailen naar 
n.zomer@welzijndemeierij.nl of door te bellen naar 06-14329432. 
Wilt u graag een bijdrage leveren aan dementie vriendelijkheid in uw 
naaste omgeving? Dan verwelkomen wij u van harte op deze avond! 
 
Namens de PCI en de projectgroep, diaken Wilchard Cooijmans 

mailto:n.zomer@welzijndemeierij.nl
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Kerk weer spic en span voor de Paasdagen 
 
Op 11 april j.l. begonnen Corry 
Brands, Jean Peters, Jo Sanders, 
Jolanda van Soerland, Marijke den 
Uijl, Mieke Peters, Ria van den Elzen, 
Riekie Kapteins en Tonnie van Boxtel 
vroeg in de morgen aan de jaarlijkse 
grote schoonmaak van de kerk zodat 
deze er met de paasdagen weer spic 
en span zou uitzien. En ook al was de 
groep minder groot dan in voorgaande jaren, er werd enthousiast aan 
de slag gegaan en het resultaat was weer fantastisch. Veel dank en 
waardering voor deze onmisbare inzet van deze dames! 
Het koper kan met Pasen weer blinken 
Duidelijk is te zien hoeveel plezier de dames hebben tijdens het 
poetsen van het koper voor het hoogfeest van Pasen. Het is ook ieder 
jaar een dankbaar werk waarvoor we de dames dan ook bijzonder 
dank willen zeggen. Op naar een mooi Paasfeest! 
 
Jean Peters, Jolanda van Soerland, 
Hannie van Weert en Jo Sanders op 
de foto die Marijke den Uijl maakte. 
Op deze foto ontbreekt Ria van den 
Elzen die zich in het bloemenhok 
met vaste hand over de standaard 
van het kruisbeeld ontfermde. 
 
 
 
 
 
Ria van den Elzen doet het betere 
penceelwerk. 



~ 10 ~ 
 

Laatste voorbereiding op de Eerste Heilige Communie 
Woensdag 20 april hadden de communicanten de laatste les met als 
afsluiting een korte viering (zie foto). 
Wat hebben ze hard gewerkt voor het Goed Doel! 
Pater Pushpa zal heel blij zijn en wij zijn ontzettend trots op onze 
communicanten. 
Tijdens de lessen hebben ze geleerd waar Jezus allemaal te vinden is. 
Woensdag 18 mei komen we nog een keer samen om te oefenen en 
dan zijn ze klaar voor hun Eerste Heilige Communie op 22 mei tijdens 
de viering van 9.30 uur. 
 

 
 
 

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. 



~ 11 ~ 
 

Orgelconcert door Jelena Bazova 
 
Op zondag 15 mei zal organiste 
Jelena Bazova een bijzonder 
concert verzorgen op het prachtige 
Vollebregtorgel in de Sint-
Genovevakerk in Breugel. Het orgel 
heeft onlangs de driejaarlijkse 
stembeurt ondergaan en zal 
daarom weer in volle glorie 
klinken. 
Het concert is gevarieerd met 
muziek van barok tot 20e-eeuwse 
muziek. Naast werken van bekende 
componisten zoals Sweelinck, Bach 
en Brahms zullen er ook prachtige 
werken van minder bekende 
componisten zoals Drayton, Rutter, 
Liadov en Andriessen te horen zijn. 
Midden in het programma zullen twee Oekraïense volksliederen, 
gecomponeerd door Goncharenko vertolkt worden. 
Jelena Bazova studeerde aan het Staatsconservatorium van Kazan 
(Rusland) de hoofdvakken piano en orgel. Deze studies werden in 1980 
beide bekroond met zowel het solistendiploma als met de Prix 
d’Excellence. In 1991 werd zij laureaat van de Russische nationale 
orgelcompetitie. Van 1980 tot 1990 doceerde zij hoofdvak piano aan 
het Staatsconservatorium van Astrakhan (Zuid-Rusland). Van 1990 tot 
1997 was zij als piano- en orgeldocente verbonden aan het 
Staatsconservatorium van Kazan. 
Sinds 1997 leeft en werkt zij in Nederland. Zij is organiste van het 
befaamde Sacramentskoor te Breda. Haar spel op piano en orgel, 
solistisch en in ensembles, was meerdere malen te beluisteren op de 
Belgische en Nederlandse radio. In Nederland verschenen diverse CD’s. 
Als docente hoofdvakken orgel en piano was zij verbonden aan het 
Fontysconservatorium en nog steeds als docent hoofdvak piano aan de 
Young Musicians Academy te Tilburg. 
Het concert begint om 16.00 uur en de toegang is gratis met een vrije 
collecte na afloop. 
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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.  
 
 
 
 
 

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 31 mei. 
Kopij s.v.p. voor 24 mei naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 

mailto:secretariaat@heiligeodaparochie.nl
mailto:breugel@heiligeodaparochie.nl
mailto:Son@heiligeodaparochie.nl
mailto:janvanmaasakkers@kpnmail.nl
mailto:m.verbruggen.1@kpnmail.nl

