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 Genoveva 

 Berichten 

 
 

Jaargang 9, nummer 5          juni 2022 

 
Van de redactie 
Mariaviering bij de kapel in Breugel 
Het is een goede traditie geworden dat 
op de eerste zondag van de meimaand 
bij de Mariakapel in Breugel op de 
Kuilen, in een lommerrijke omgeving, 
de zondagsmis ter ere van Maria wordt 
opgedragen. En zo ook op afgelopen 1 
mei: een redelijk aantal parochianen 
hadden weer de weg naar de kapel 
gevonden en de sfeervolle dienst werd 
door waarnemend pastoor van Bryan 
van de Mortel en diaken Wilchard 
Cooijmans gecelebreerd. Het kerkkoor 
was ook goed vertegenwoordigd en 
begeleidde de H. Mis, onder wat 
moeilijker omstandigheden dan gewend, toch voortreffelijk. Het leek 
wel of de vogels geïnspireerd werden door het koor en ook een 
bijdrage wilden leveren. 
Het was aan de frisse kant en in de warme kantine van de gastvrije 
familie van Eck liet zich, na de dienst, de koffie goed smaken. Vermeld 
dient te worden dat het toch iedere keer een hele toer is om stoelen, 
een altaartafel en de geluidsinstallatie aan te voeren en te installeren, 
waarvoor dank aan de vrijwilligers. 
De kapel is opgedragen aan Maria van Beauraing, die daar in de 
Ardennen jaarlijks nog veel bedevaartgangers trekt. De Breugelse kapel 
heeft een bijzondere voorgeschiedenis. Ze is oorspronkelijk in 1946 
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midden in het dorp gebouwd op de hoek van de huidige van den 
Elsenstraat en destijds de Molenstraat, nu de Sint Hubertuslaan. Het 
was een project van het Brabants Studentengilde tijdens hun 
zomerkamp in Breugel. In 1970 werd ze afgebroken, omdat ze voor het 
almaar drukker wordende verkeer een belemmering vormde en de 
bouwkundige toestand te wensen overliet. Bovendien was het 
Mariabeeld al eerder gestolen. Inwoners van Breugel protesteerden 
tegen de afbraak en na twee jaar nam de afdeling Breugel van de NCB 
(Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond) het initiatief tot 
nieuwbouw op de huidige plaats. Door pastoor van de Werff werd de 
kapel ingewijd. Het beeld van Maria van Beauraing kreeg er een mooie 
plaats voor terug in het buitengebied van Breugel. Door fietsers en 
wandelaars wordt er vaak even gerust. Zuster Genoveva (Door van de 
Wijdeven ) en Jan van de Wijdeven verzorgen de kapel. 
 
Openlucht mis bij 
de kapel in de 
Beverlaan met 
Hemelvaart 
 
 
 
 
 
 
 
Overleden 
 
Jeanne Versantvoort-Jaspers, 86 
jaar 
In haar gedachtenisprentje staat: 
Als ik oud geworden ben 
dat ik geen mens meer herken 
en niet eens jouw naam meer 
weet, 
pak dan mijn hand heel even 
beet. 
En zeg me zo gedag, 
laat me voelen dat je me mag. 
Wellicht dat ik het gevoel herken 
dat ik voor iemand, iemand ben. 

Bep Sanders - van den Reek, 81 
jaar 
In haar gedachtenisprentje staat: 
Stil ben je van ons heengegaan  
Je hebt altijd voor ons 
klaargestaan  
Geborgenheid en liefde heb je 
ons gegeven  
Zo was heel je leven  
Je was een schat voor ons allen  
Je te moeten missen zal ons 
zwaar vallen 
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Benoeming van Bryan van de Mortel tot waarnemend pastoor 
van de Heilige Odaparochie 
Op 6 mei j.l. heeft bisschop Gerard de Korte overeenkomstig het 
gevoerde gesprek met het bestuur van de Odaparochie besloten om 
met ingang van 1 juli a.s. kapelaan Bryan van de Mortel te benoemen 
tot waarnemend pastoor van de parochie Heilige Oda onder gelijktijdig 
ontslag aan Mgr. drs. Mutsaerts als waarnemend pastoor. Met de 
benoeming van kapelaan Bryan van de Mortel heeft het 
parochiebestuur m.i.v. 1 juli a.s. een nieuwe voorzitter. 
 
Kerkkoor 
Er is een nieuw koorbestuur gevormd, bestaande uit Annie van 
Reeken, voorzitter, Jan van Maasakkers, secretaris en penningmeester 
en Piet van de Weideven, lid. 
Zij zijn het unaniem eens geworden over een nieuwe naam: 
Genovevakoor Son en Breugel. 
 
Rolstoel gezocht 
We beschikken al langere tijd over een rolstoel voor 
in geval van nood. Helaas is gebleken dat deze niet 
langer geschikt is voor plotseling personenvervoer, 
dus zijn we op zoek naar een vervanging. Laat 
weten aan sjefdenuijl@chello.nl of bel naar 0499-
473160 als u ons aan een vervangende rolstoel kunt 
helpen. Alvast dank daarvoor! 
 
Nieuwe kast voor de AED bij Den Bauw 
Helaas is de kast van de AED die aan de muur van Den Bauw is 
bevestigd in de haast van een 112-melding gesneuveld en is de AED 
enige tijd niet beschikbaar geweest. Het Odabestuur heeft ingestemd 
met de kosten voor de vervanging van de kast. Het behoud van de AED 
in de oude kern van Breugel is belangrijk omdat er regelmatig veel 
oudere en kwetsbare mensen in de buurt van de kerk en den Bauw 
zijn. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de AED. 
 
Camino Brabant 
De Stichting Camino Brabant organiseert sinds 1 mei een bijna 300 
kilometer lange pelgrimstocht door het mooie Brabantse landschap. 
De tocht bestaat uit 13 routes en voert langs Mariakapelletjes of 
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andere plaatsen waar een Mariabeeld staat. Ook het Mariabeeld in het 
voorportaal van de Genovevakerk is in een route opgenomen. 
Net zoals op de beroemde Camino naar Santiago de Compostela 
kunnen de pelgrims stempels verzamelen om aan te tonen dat ze de 
betreffende route hebben volbracht. Sinds kort is daarom ook in het 
portaal van de Genovevakerk zo’n stempel aanwezig. 
Voor meer informatie over deze pelgrimstocht: 
www.caminobrabant.nl 

 
 
Het spektakel van Pinksteren 
Pinksteren begint met een hoop spektakel: er komt vuur uit de hemel, 
vurige tongen komen over de apostelen, er steekt een flinke storm op 
en iedereen begint te spreken in vreemde talen. Maar wat de mensen 
vervolgens raakt is het getuigenis van één man, Petrus. Daardoor 
worden duizenden mensen geïnspireerd en laten zich dopen. 
Hoe vaak gebeurt zoiets niet. We zoeken het grootse op, het 
overweldigende, en uiteindelijk maakt iets heel eenvoudigs de meeste 
indruk. 
Het Eurovisie Songfestival is daar altijd weer een mooi voorbeeld van. 
Alles wordt uit de kast getrokken voor een spetterende show: meters 
hoge vlammen die uit het podium spuiten, water dat er onderdoor 
stroomt, zoveel lichtstralen dat je er duizelig van wordt. En dan de 
optredens: het kan niet gek of bloot genoeg zijn, als het maar de 
aandacht trekt. En dan komt voor Nederland S10, die gewoon in haar 
eentje op het podium staat en eenvoudig haar lied zingt… En dat raakt 
je. In de parochie pakken we soms flink uit met feestelijke vieringen. 
En het is fijn als de kerk weer eens goed vol zit, zoals onlangs met 
Pasen of de Eerste Communie. Maar wat mensen echt bijblijft is vaak 
een bezoekje aan huis, waarbij ze hun verhaal kwijt kunnen. Of dat 
stille moment in die Mariakapel waar ze een kaarsje opsteken en hun 
zorgen kunnen neerleggen. 
Soms heb je even wat spektakel nodig om de aandacht te trekken, om 
je vervolgens te laten inspireren door iets heel eenvoudigs. Ik denk dat 
dat ook met Pinksteren gebeurde. Gods Geest was niet in de hevige 
storm en niet in het vuur, maar (zoals de profeet Elia ervaart in 1 
Koningen 19) in het suizen van een zachte bries…  
diaken Wilchard Cooijmans 

http://www.caminobrabant.nl/
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Met Pinksteren zijn de volgende vieringen in de Genovevakerk: 
 
zaterdag 4 juni 17.00 uur, Vormselviering met deken Joe Michael 
zondag 5 juni 9.30 uur, Eucharistieviering (met kindernevendienst) 
maandag 6 juni 9.30 uur, Eucharistieviering 
 

 
 
Communie thuis ontvangen 
Nogal wat mensen die altijd trouw naar de kerk zijn gegaan, zijn op een 
gegeven moment vanwege hun leeftijd, ziekte of handicap, niet meer 
in staat om zelf naar de kerk te komen. Vaak volgen ze op zondag de 
mis via de televisie. Daarnaast is het ook fijn om met enige regelmaat 
ook nog de H. Communie te kunnen ontvangen. Op de eerste vrijdag 
van elke maand gaan kapelaan van de Mortel en diaken Cooijmans bij 
een aantal mensen op bezoek om hen thuis de H. Communie te 
brengen. 
Voorafgaand aan de Communie wordt gebeden, gelezen uit de Bijbel 
en de korte viering wordt besloten met de zegen. 
Mocht u ook de H. Communie thuis willen ontvangen, dan kunt u 
bellen naar het parochiecentrum van de Odaparochie via het 
telefoonnummer: 0413-477741 (elke werkdag van 10.00 tot 12.00 
uur). 
 
 
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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Onze eerste communicanten 
In een overvolle kerk deden deze 16 meisjes en jongens op zondag 22 
mei 2022 hun eerste Heilige Communie. Kapelaan Bryan van de Mortel 
en diaken Wilchard Cooijmans op de foto met de feestelijk geklede 
communicanten. 
 

 
De communicantjes uit Son en Breugel        Foto: Sandra van Leuken) 
Bovenste rij: Julian Pastoor - Lucas Tilmans - Maud Verberkmoes - Stef 
van de Vossenberg - Julia Duitsman - Noud van Rijssel - Laura Hendriks 
- Soraya Arts 
Onderste rij: Amelie Swinkels - Liam Walravens - Feline Veraa - Luuk 
van de Kruijssen - Feline Stofmeel - Tim de Jongh - Amelia Mac Giallavry 
- Djayden van Hinsberg 
 
Dit jaar hebben 30 kinderen uit onze parochie hun eerste communie 
gedaan. Op 15 mei was het de beurt aan de kinderen uit Sint-
Oedenrode en Boskant, en op zondag 22 mei waren de 
communicantjes uit Son en Breugel aan de beurt. 
Het waren twee mooie vieringen met medewerking van het koor Sing 
in Oda, met voor het eerst in lange tijd weer een goed gevulde kerk. 
Beide vieringen hadden als thema “Op weg met Jezus” en sloten, net 
als voorgaande jaren, aan bij het communie project “Op zoek naar 
Jezus”. 
Een welgemeende dank gaat uit naar de leden van de Werkgroep 
Eerste Communie, de hulpouders en allen die aanwezig waren bij de 
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voorbereidingen. Daardoor was het elke bijeenkomst weer een plezier 
om zo samen bezig te zijn met het communieproject. 
Op beide zondagen is het een mooi feest geworden met stralend weer. 
We hopen onze communicanten nog regelmatig terug te zien, zeker bij 
de kindernevendiensten en familievieringen, of wie weet als 
misdienaar. 
 
Dankviering 
Op zondag 12 juni om 11.00 uur is de jaarlijkse dankviering. Deze 
viering is bedoeld voor de families van alle dopelingen, 
communicanten en vormelingen van dit jaar. De viering valt samen 
met de Antoniusviering in Nijnsel en wordt dan ook daar in het 
processiepark gehouden. 
Tijdens deze viering doet Hannah Lammers als laatste communicant 
van dit schooljaar haar eerste communie. Tijdens de viering zal de 
cheque met het eindbedrag van de actie voor het goede doel van de 
communicanten bekend gemaakt worden. Het totaal bedrag zal 
worden opgestuurd naar Pater Pushpa in India om er tafels en stoelen 
voor de missieschool in zijn parochie voor te kopen. 
Na de viering is er een gezellig samenzijn met een hapje en een 
drankje, en wat spelletjes voor de kinderen. We hopen een groot 
aantal van onze dopelingen, communicanten en vormelingen te mogen 
ontvangen. Natuurlijk zijn alle andere families ook van harte welkom. 
Sannie de Rooij, mede namens de Werkgroepen Doop, Eerste 
Communie en Vormsel, Kapelaan Bryan van de Mortel, Diaken 
Wilchard Cooijmans 
 
Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de 
ander, bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2022? 
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers 
zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar 
zetten wij hen zélf in het middelpunt: tijdens de Pinksteractie van de 
Week Nederlandse Missionaris (WNM). Al vragen missionarissen zelf 
weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken. 
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair 
werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. 
Missionaris Dick Zwarthoed bijvoorbeeld helpt Congolese 
straatjongeren aan een vakopleiding. Missionair werker Frans van 
Kranen is coördinator van twee opvanghuizen voor uit huis geplaatste 
kinderen in Brazilië. Pater Dick, Frans en al die andere missionarissen 
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en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er - samen 
met u - voor hen. 
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun 
persoonlijke welzijn. Ze bieden financiële steun, zodat zij hun werk 
zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere 
ziektekosten, de premie voor de AOW, maar ook vakantiegeld. 
Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar 
missionarissen een beroep op kunnen doen voor noodgevallen. 
Natuurlijk willen we als Odaparochie de Pinksteractie ondersteunen. 
Daarom is de collecte die met Pinksteren in onze kerken wordt 
gehouden geheel bestemd voor dit goede doel. 
Als u wilt, kunt u uw gift ook rechtstreeks overmaken op het 
rekeningnummer van WNM: IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11. 
Namens de Nederlandse missionarissen: Hartelijk dank! 
 
Een mooi cadeau 
Op donderdag 12 mei kwamen in Den Bosch 
vertegenwoordigers van wel 100 verschillende 
stichtingen bijeen op de landelijke bijeenkomst 
van de Stichting Armoedefonds. José van 
Boxmeer, de penningmeester van onze parochiële 
caritas vereniging en ondergetekende, waren ook 
van de partij. Zo waren er vertegenwoordigers van 
voedselbanken, vluchtelingenwerk, stichting leer-
geld, speelgoed banken, schuldhulp verenigingen, 
caritas verenigingen en nog veel meer. 
Het armoedefonds en al die aangesloten stichtingen helpen mensen 
met financiële problemen die afhankelijk zijn van de hulp van lokale 
organisaties. Zo zijn er organisaties die het voor kinderen mogelijk 
maken te gaan sporten of hulp bieden om een warme maaltijd op tafel 
te zetten. Denk ook aan de vrijwilligers die zich inzetten om mensen 
met schulden te helpen met hun administratie. Stichting 
Armoedefonds geeft financiële steun aan lokale initiatieven in 
Nederland. Er waren vier workshops georganiseerd, o.a. over 
fondsenwerving, het verkrijgen van gratis publiciteit in de media voor 
je eigen activiteiten. Ook menstruatie armoede kwam nog ter sprake. 
Aan het einde van de dag, tijdens de afsluitende sessie kreeg elke 
stichting die nog aanwezig was een cheque van € 1.000 om te 
besteden in de eigen organisatie. De zaal stond meteen op z’n kop. 
Zoiets krijg je niet elke dag. 
Sannie de Rooij 
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Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie 
 
Bloemengroep 
Er is dringend behoefte aan uitbreiding van de Bloemengroep. Van 
ieder lid van deze groep wordt verwacht dat zij/hij een keer in de 6 
weken samen met een collega de bloemen in de kerk verzorgt. Leuk 
werk dat veel voldoening geeft. Laat aan een van de leden van de 
torengroep weten als je interesse hebt. 
 
De GenovevaBerichten digitaal ontvangen 
Op een vorige oproep om de GenovevaBerichten in het vervolg digitaal 
te willen ontvangen zijn veel positieve reacties gekomen. Besparing op 
de papierkosten en een fraaiere kleurendruk waren argumenten om 
over te stappen. Maar er werd ook opgemerkt dat de digitale versie 
gemakkelijk met anderen kan worden gedeeld zodat nog meer mensen 
op de hoogte kunnen blijven van het wel en wee van onze 
parochiegemeenschap. 
 
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. 
Een bankje is inmiddels aangeschaft en als blijkt dat dit goed dienst 
doet kan worden bezien of de aanschaf van een tweede bankje 
wenselijk is. Het bankje wordt betaald uit een schenking van een 
parochiaan die bestemd is voor het kerkhof. 
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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. Het Odabestuur heeft ingestemd met de 
vervanging van de kast en het noodzakelijke onderhoud van de AED. 
 
Parkeerplaats achter de kerk 
Er zijn veel klachten over het nieuwe materiaal dat op de parkeerplaats 
is aangebracht. Bij nat weer plakt het materiaal aan de schoenen en bij 
droog weer stuift het alle kanten op. Er wordt gezocht naar een 
oplossing hiervoor. 
 
Speelhoekje in Den Bauw 
Er wordt een klein speelhoekje ingericht, zodat de kinderen zich tijdens 
het koffiedrinken na de vieringen plezier met elkaar kunnen hebben.  
 
Kindernevendiensten 
De laatste tijd is er een beetje de klad gekomen in de 
kindernevendiensten, zowel in Sint-Oedenrode als in Breugel. Voor de 
zomervakantie begint hebben we nog een familieviering met 
kindernevendienst in de Martinuskerk, n.l. op 26 juni tijdens de viering 
van 11 uur, met als thema: Ga jij ook met Jezus mee? In de 
Genovevakerk kunnen we nog tweemaal een kindernevendienst 
organiseren, n.l. op 5 juni, Eerste Pinksterdag en op 3 juli met het 
thema “Breng Vrede” Beide kindernevendiensten in Breugel zijn 
tijdens de mis van 09.30 uur. Nu we geen restricties meer hebben 
i.v.m. corona, komen we in Breugel gewoon weer als vanouds bij 
elkaar in de sacristie en komen we ook na de voorbede weer met de 
kinderen terug in de kerk. Na de zomervakantie beginnen de 
kindernevendiensten weer normaal op de eerste zondag van de maand 
in de Genovevakerk in Breugel en op de vierde zondag van de maand 
in de Martinuskerk. 
Omdat de scholen weer beginnen op 4 september, valt de eerste 
kindernevendienst van het nieuwe schooljaar dus op 25 september in 
de Martinuskerk. Voor Breugel wordt dat pas op 2 oktober. 
 
Digitale GenovevaBerichten in kleur 
De GenovevaBerichten zijn ook digitaal in kleur te ontvangen 
Hiermee besparen we kosten en sparen we het milieu. Geef dan uw 
emailadres door aan sjefdenuijl@chello.nl 

mailto:sjefdenuijl@chello.nl
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Orgelconcert Rienk Bakker en Lieke Geraats 
Op 19 juni a.s. zullen organist Rienk Bakker en mezzo-sopraan Lieke 
Geraats 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 als 
vanouds helder en fris klinken. 
Het concert is gevarieerd met zowel muziek voor orgel solo als muziek 
voor orgel en zang. Naast werken van de bekende componisten Bach, 
Händel, Purcell en Frescobaldi zullen er ook prachtige werken van 
minder bekende componisten Boelee, Distler, Hagen en Hanff te horen 
zijn. 
Rienk Bakker is dirigent, zanger en organist. Hij studeerde aan de 
conservatoria van Zwolle, Straatsburg en Antwerpen en behaalde 
masterdiploma’s voor Koordirectie en Orgel alsmede het 
bachelorsdiploma voor Kerkmuziek. Momenteel leidt hij diverse 
(kamer)koren en is hij cantor-organist van de Grote Kerk te Vianen. 
Daarnaast is hij muziekdocent en coacht hij regelmatig zangers op het 
gebied van muziektheorie en solfège. Als zanger neemt hij deel aan 
diverse projecten. 
Lieke Geraats voltooide haar opleiding klassieke zang aan het ArtEZ 
conservatorium te Zwolle en een applicatiecursus koordirectie op het 
HKU conservatorium. Ze treedt regelmatig op als soliste in 
verschillende requia en Bach- en Telemanncantates. Daarnaast vormt 
zij een liedduo met pianiste Hanke Scheffer, met wie ze regelmatig 
liedrecitals verzorgt. Als ensemblezanger was Lieke te horen bij 
professionele koren als Kamerkoor Ars Musica en Studium Chorale. 
Lieke is dirigente van verschillende koren. Sinds haar 
conservatoriumstudie is Lieke tevens zelfstandig werkzaam als zang-
docent en ensemblecoach. 
Het concert begint om 16.00 uur en de toegang is gratis, met een vrije 
collecte na afloop. 
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Keurmerk “Beter leven” 
 
Een beetje meer vrede en wat minder strijd.  
Een beetje meer liefde en wat minder nijd. 
Een beetje meer eenheid, wat minder venijn. 
En een beetje meer vriendschap, dat zou toch wat zijn. 
 
In plaats van verdrietig, een beetje meer blij. 
In plaats van “ik, ik”, een beetje meer ” jij”. 
In plaats van de angst een beetje meer moed. 
En een beetje meer samen, dan komt het wel goed. 
 
Niet somber en donker, maar helder en licht. 
Geen zware berichten, maar een vrolijk gedicht. 
Een leven vol bloemen. zolang je bestaat. 
En niet pas op je graf : dan is het te laat. 
 
Ad Louwers 

 
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 van de Weideven         06-27909969 
Truus van den Broek           06-19774793 
Wilko Tilmans                       06-27407106 

 
De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 28 juni. 
Kopij s.v.p. voor 21 juni naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 
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