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Za 19.00 uur Antonius van Padua kerk
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Kracht voor het leven

“Een ongeluk komt nooit alleen”, is een bekend gezegde.
En we herkennen dat ook in ons eigen leven. Als het
eenmaal tegen zit, dan lijkt het wel of alles verkeerd gaat.

Tegenslag op tegenslag. En soms ben je bang dat je er
helemaal niet meer uit zult komen.
Zo vergaat het ook de apostelen. Al hun hoop op een
betere toekomst hebben ze gevestigd op Jezus. Maar dan
komt de grote afknapper: zijn gevangenneming en zijn

kruisdood. De tegenslag van hun leven. Hun hoop laait
weer op als Hij na Pasen aan hen verschijnt. Maar daarna
komt onvermijdelijk Hemelvaartsdag. Het is weer een
afscheid, en dus moeilijk. Pas met Pinksteren komen ze
echt over hun teleurstelling heen. Het is God zelf die de
kracht van Zijn Geest zendt en hen de kracht geeft om het
leven, met al zijn moeilijkheden, aan te kunnen.

Laten wij God vragen dat Hij ook nu zijn Geest schenkt aan
de wereld, zodat we met vertrouwen en moed kunnen
uitzien naar de toekomst, en tegenslagen te boven komen.
Niet alleen in ons eigen bestaan, maar ook in dat van onze
medemensen, dichtbij en veraf.

diaken Wilchard Cooijmans
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Door Bryan van de Mortel

Zoals we de vorige keer gezien hebben begint de Mis eigenlijk wanneer het volk van God is

bijeengekomen. In Nederland is dat meestal geen probleem. De mensen zijn stipt op tijd, maar in

het buitenland kijkt men vaak niet zo nauw. Vandaar dat we toch maar op een concreet tijdstip

beginnen.

De liturgie neemt een aanvang met wat we noemen de plechtige intrede. In kleine kerken is dat

meestal niet zo spannend en neemt men vaak de korte route. Op bijzondere dagen loopt de

priester met de diaken en acolieten echter een grote processie naar het altaar. Wierook, kruis,

kaarsen en evangelieboek worden dan meegedragen. Het symboliseert eigenlijk de weg van ons

leven; wij mogen opstaan in ons leven en de gekruisigde en verrezen Heer navolgen zoals de

priester en zijn assistenten het kruis volgen dat voorop gaat.

De beweging van de processie is eigenlijk een opgaan naar het altaar, zoals de Joden opgaan naar

Jeruzalem, de stad waar de tempel; het huis van God stond. Wij treden als het ware voor Zijn

aanschijn. In de klassieke liturgie werd psalm 42 (43) gebeden met de antifoon: Ik zal opgaan naar

het altaar van God. Naar God, die mijn jeugd verblijdt. Wij zijn als gemeenschap verzameld rondom

het altaar van de Heer om Hem te loven, maar we mogen eigenlijk vooral ook beseffen dat het juist

God is die ons tegemoet komt. Hij verblijdt mijn jeugd. Hij is het die door zijn genade mijn

geestelijke leven verjongt iedere keer opnieuw; hoe oud en bejaard sommige van ons misschien

ook zijn. We zijn zo jong als wij ons voelen!

Mysterie van het geloof (2)

De Intrede

In oude tijden werd de intredeprocessie nog in stilte gelopen. Deze oorspronkelijke eenvoud komt

nu nog alleen voor op Goede Vrijdag. In de loop van de Middeleeuwen werd de plechtigheid van de

intrede luister bijgezet door de intredezang; de bekende Introïtus die vooral gebaseerd is op

psalmen of andere Bijbelse teksten. Vaak werd een passende psalm gezongen met een antifoon die

een inleidende gedachte geeft voor de liturgie van de dag. Ze zijn zo kenmerkend dat de zondagen

vaak ook vernoemd zijn naar het eerste woord van de Latijnse Introïtus. Zo heeft u misschien wel

gehoord van Gaudete-zondag of zondag Laetare. Zondag Quasi modo (Beloken Pasen) is misschien

wat minder bekend, maar voor de Disneygeneratie klinkt het wel leuk omdat ze meteen denken

aan een zekere klokkenluider.

http://www.heiligeodaparochie.nl/
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Door Lambert Verhoeven

Vakantie vieren buiten de eigen

landsgrenzen is van alle tijden. De boel

de boel laten, je focussen op andere

zaken in je nieuwe omgeving. Dat is een

van de definities van vakantie vieren.

Wat daarbij kan horen is een heilige mis

bijwonen op de plaats waar je bent. Je

bezoekt een mis in Spanje, Italië,

Frankrijk, Oostenrijk, whatever. Of een

orthodoxe mis in het Oostblok of

Griekenland. Je verstaat er geen klap van

maar alleen de sfeer al. Hoe ziet de kerk

eruit? Hoe gedragen zich de

kerkgangers? Wordt er gezongen? Zijn er

lectoren? Reuze interessant. Een

belevenis. Je kunt ook al dan niet tijdelijk

in een ander land wonen en daar een

viering houden met medelandgenoten in

je eigen taal!

En zo doet dat een aantal Poolse

gelovigen uit onze omgeving. Polen is

een land met van oudsher een groot

aantal katholieken.

Een aantal Poolse gelovige vrouwen

heeft eerder de handen ineengeslagen

en bidt onder meer de rozenkrans. Ze

doen dit op verschillende plaatsen en

waren ook te gast in de Ritakapel in

Boskant. Onze voormalige pastoor

Vincent Blom heeft in april in de

Ritakapel de mis gevierd met de dames

omdat hun ‘rozenkranskransje’ inmiddels

één jaar bestond.

Je geloof vieren niet aan 
grenzen gebondenDoor Lambert Verhoeven

We hebben niet altijd een thema bij de hand voor

de Ekster maar als je begin juni verschijnt, dan kun

je in de regel terugkijken op een aantal

Mariavieringen, de maand mei staat er bol van! En

niet te vergeten de feestelijke afsluiting van de Rita-

noveen waar Boskant al vele jaren warm voor loopt.

Juni staat in het teken van de heilige Antonius die al

onbekend lang in Nijnsel op een voetstuk is

geplaatst en daar nog steeds staat. Van hem hoeft ie

niet weg en van alle Antonius-aanhangers in Nijnsel

en omstreken al helemaal niet.

In het voorjaar komen traditioneel de

communicanten en vormelingen aan bod. En wie

kent er buiten Breugel de heilige Cornelius? Eerlijk

zeggen! Begin mie gaat alle aandacht naar hem uit.

We gaan in deze editie toch iets meer over hem

vertellen, dat verdient hij, wat ons betreft hoeft hij

niet in de schaduw te blijven. In juli is het dan wat

rustiger maar in augustus wordt het weer spitsroede

lopen: eerst de bijzondere Oogstdankviering in

Nijnsel op Hoeve Strobol en een paar weken later is

het Mariatenhemelopneming. In tegenstelling tot de

ons omringende landen in Nederland enigszins

ondergesneeuwd maar zeker niet vergeten. Als je

niet een keer naar de hemel gaat is je leven als

gelovige natuurlijk niet af.

Bijzondere vieringen…

http://www.heiligeodaparochie.nl/
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Al snel werd duidelijk dat we qua ruimte wat gaan inschikken en dat er zeker wat dingen uitgezocht

moeten worden om het allemaal weer een plek te geven. Daar zijn we al volop aan begonnen en

ons enthousiasme is groot. Wij zien zeker de potentie van deze nieuwe plek. Het nieuwe pand biedt

ruimte aan ons drieën, Evelien (receptie), Berdien (financiële administratie) en Chantal

(secretariaat) en is geopend op werkdagen van 10 tot 12 uur, ook zijn wij op die momenten

telefonisch bereikbaar via 0413-477741. U kunt bij ons terecht voor verschillende zaken, zoals

aanvragen van doop of huwelijk, inschrijvingen voor Communie en Vormsel. Maar ook aanname

van een uitvaart of aanvragen voor ziekenzalving. Verder zijn wij er ook als ondersteuning voor het

team en de vrijwilligers bijv. voor printwerk en andere administratieve zaken. En onderhouden wij

nauw contact met de diverse parochiebureaus, werkgroepen en het bestuur. Zoals u ziet zijn onze

taken zeer divers binnen de parochie en door het meehelpen en meedenken worden onze

werkdagen wel gevuld. Buiten dat wij er een kantoorruimte hebben is er op de nieuwe locatie ook

een mooi zaaltje beschikbaar waar diverse activiteiten kunnen plaatsvinden. Denk hierbij aan o.a.

vergaderingen, lessen voor communicanten en vormelingen, de Arkclub en repetities van het koor.

In het zaaltje beschikken we over een keukentje.

Hoe het precies allemaal vorm krijgt dat moeten we nog even bedenken, maar wat voor ons

duidelijk is, is dat we er een plek van gaan maken waar u allen welkom bent voor al uw vragen en

andere belangrijke zaken. Maar u bent ook zeker welkom voor een praatje en een kopje koffie. Een

nieuwe plek brengt nieuwe mogelijkheden en ideeën. U zult in de toekomst vaker van ons horen via

de Ekster en/of de website.

Het secretariaat en de toekomst 

Zoals u in de vorige editie van de Ekster hebt

kunnen lezen gaan wij verhuizen. Enkele weken

geleden kregen wij te horen dat er een nieuwe plek

voor ons gevonden is. Graag willen wij u

meenemen in onze voorbereidingen en ideeën. Het

begint allemaal met de bezichtiging van het nieuwe

pand en het indelen van de diverse ruimtes.

Wanneer de verhuizing gaat

plaatsvinden is nog niet

helemaal duidelijk, maar dat

het binnen niet al te lange tijd

is, dat is zeker. Wij zullen u

t.z.t. uitnodigen om onze

nieuwe werkplek te be-

zichtigen, houdt u daarvoor de

parochiepagina en de mede-

delingen in de gaten.

Evelien, Berdien en Chantal

http://www.heiligeodaparochie.nl/
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Door Willemien Vermeulen

Jan Gottenbos, vrijwilliger van de Odaparochie,

wordt geridderd. 26 april 12.00 uur, het is druk in

de Deken van Erpstraat. Besturen van allerlei

organisaties wachten op de burgemeester met zijn

koffertje met daarin het lintje voor Jan Gottenbos.

De burgemeester en zijn gevolg gaan gezamenlijk

naar de achterkant van het appartement van Jan

en Marietje. Gelukkig is het droog en het

oranjezonnetje schijnt. Jan denkt dat hij opgehaald

wordt voor een lunch, omdat zijn schoondochter

50 jaar wordt. Groot was zijn verbazing en vreugde

toen hij naar buiten kwam en ongeveer vijftig

bekende mensen zag staan. De burgemeester hield

een mooie toespraak en benoemde al het

vrijwilligerswerk wat Jan vanaf 1990 tot heden

heeft gedaan. Jan en zijn gezin pinkten een traantje

weg toen de mantelzorg voor zijn kleinzoon Mees

en zijn vrouw benoemd werden. De Koninklijke

Onderscheiding wordt door de burgemeester

opgespeld en de bloemen worden aan Marietje

overhandigd. Alle aanwezigen feliciteren Jan en

bevestigen nogmaals dat Jan deze Ridderorde

dubbel en dwars verdiend heeft voor zijn enorme

inzet voor allerlei organisaties en zeker voor onze

parochie. Dan is er tijd voor chocoladebollen, een

hapje en drankje.

We hopen dat we nog lang van het

vrijwilligerswerk van Jan kunnen genieten.

Een Koninklijke 
Onderscheiding 

Door Ad Louwers

Mariabedevaarten in mei zijn alom bekend en

trekken in “normale” jaren ook heel wat

pelgrims. Maar wist u dat de heilige Cornelius in

diezelfde meimaand in Son en Breugel wordt

vereerd?

Bij de oprichting van de St.

Corneliusbroederschap in 1906 werd verklaard,

dat Cornelius 'sedert onheuglijke tijd' op een

bijzondere wijze in de parochiekerk van Son

vereerd werd. Sinds 1817 heeft de parochie een

Corneliusreliek in bezit, die publiek vereerd mag

worden.

Met de oprichting van de broederschap op 11

maart 1906 begon te Son de georganiseerde

verering van de H. Cornelius ”vooral om door

zijne welwillende tusschenkomst bevrijding te

verkrijgen voor de kinderen van vele en vooral

gevaarlijke ziekten en wel in het bijzonder van

de stuipen”. Op 15 maart 1906 werd door paus

Pius X aan de verering van St. Cornelius op de

eerste zondag van mei en op zijn feestdag 16

september en in beider octaaf een volle aflaat

verleend. Op beide feestdagen werd ook de

reliek vereerd. Als devotionalia waren in de

kerk medailles en buiten in een kraampje onder

meer een beeldje van Cornelius te koop. In

1930 werd er een Corneliushuis gebouwd (het

huidige Vestzaktheater) als onderkomen voor

veel katholieke verenigingen. Op de zijgevel van

het gebouw, aan de kant van de Kerk, werd een

beeld van Cornelius geplaatst, nu nog te zien. In

Brabant wordt de heilige Cornelius ook wel Sint

Knillis genoemd. Hij werd in de Middeleeuwen

een echte volksheilige. Cornelius behoorde tot

de zogenaamde “noodhelpers”.

De heilige Cornelius wordt elk jaar herdacht op

de eerste zondag van mei, dit jaar vond dit dus

plaats op afgelopen zondag 1 mei met een

plechtige eucharistieviering in de St.

Genovevakerk in Breugel. Aan het einde van de

viering werd de zegen gegeven met de reliek

van Cornelius.

Herdenking  van de heilige 
Cornelius

http://www.heiligeodaparochie.nl/
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Door Lambert Verhoeven

Over populieren sparren. Onder het genot van een kop koffie komt het onderwerp ter tafel bij

parochiebestuurslid Nico Witlox, zelf ook geboren en getogen in Breugel. In het hart van het dorp

liggen de kerk, de pastorie, de pastorietuin, het kerkhof en de Dommel eensgezind bij elkaar te

pronken. Daar tussenin het populierenbos en vroeger nog het oude voetbalveld. Het populierenbos

is het ondergeschoven kindje; ongeveer een decennium geleden gerooid en vervolgens min of meer

aan zijn lot overgelaten. Niemand voelde zich verantwoordelijk.

Enige tijd geleden vroeg een buurtbewoner om de uit de hand gelopen haag tot de orde te roepen

en misschien leidde dit verzoek ook wel tot het nader beschouwen van het bos dat dus na het

rooien aan de aandacht van de parochie leek te ontsnappen. ‘Het was een takkenzooi,’ verklaart

Nico Witlox, ‘letterlijk en figuurlijk.’ ‘Het onkruid tierde welig en had jarenlang vrij spel. En als je

onkruid één vinger geeft….’ Het lager gelegen deel was een verzamelplaats vol takken en stronken

en de sloot eromheen was geheel verdicht. Kortom, werk aan de winkel, volgens de bijeengestoken

koppen van bestuur en vrijwilligers. Maar liefst 25 ton aan afvalhout, puisten en stronken werden

uit het bos gehaald. De Gebroeders Vermeulen uit Breugel klaarden dit karwei, samen met de

vrijwilligers, en over een ‘stukje meerwerk’ werd niet moeilijk gedaan. Ook de sloot werd tot nieuw

leven gewekt. Dat was ook nodig want anders wordt het eromheen veel te nat. Deze grote

schoonmaak vond plaats in het derde kwartaal van 2021. Witlox: ‘Nu alles eruit is gaan we het lager

gedeelte ophogen, anders wordt het straks weer een verzamelplek met van alles wat er niet thuis

hoort. In het najaar wordt er ook gras ingezaaid omdat je in die periode minder last hebt van

onkruid.’

Breugels populierenbos in oude glorie hersteld

Alle betrokkenen hebben eer van

hun werk want het populierenbos

ziet er nu weer gerevitaliseerd uit,

een bos zoals je het graag ziet

waar flora en fauna zich thuis

voelen. Elk stukje leefbaarheid

heeft er recht op om gekoesterd

te worden, zeker in deze tijd. Nico

Witlox is blij dat hij destijds een

balletje heeft opgegooid en dat

deed hij al voordat hij bestuurslid

van de parochie was. Hij heeft de

andere leden ervan overtuigd dat

het bos hard toe was aan een

facelift. Met de gewaardeerde

medewerking van de

medewerkers, vrijwilligers die zich

al langer inzetten voor het

‘parochiehart’ in Breugel is er iets

moois tot stand gekomen dat in

het najaar min of meer zijn beslag

krijgt en het bos na jaren weer de

aandacht en waardering krijgt die

het van oudsher verdient.

http://www.heiligeodaparochie.nl/
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Door Lambert Verhoeven

Dat kun je natuurlijk in principe aan elke

heilige vragen. Als een heilige voor je

bidt dan heb je wel een streepje voor. 13

juni is de sterfdag van de heilige

Antonius van Padua (Padova). Het doet

Italiaans aan maar Antonius

(geboortenaam Fernando) is een

rasechte Portugees en geboren in

Lissabon in augustus 1195. Hij was de

zoon van een rijke familie ‘op stand’

maar daar kwam hij snel tegen in

opstand. Hij moest niks hebben van die

rijkdoenerij en ging zijn eigen weg. Die

weg leidde naar een sober leven vol

spiritualiteit (dat gaat vaak samen). Hij

was een begenadigd spreker, zette zich

af tegen de rijken die enkel met zichzelf

bezig waren en trok veel rond waarbij hij

ook nog in Marokko en Frankrijk

terechtkwam totdat hij op slechts 36-

jarige leeftijd stierf in Italië. Je hoeft dus

niet per se oud te worden om indruk te

maken.

Op zondag 12 juni vindt er in het

Nijnselse processiepark de traditionele

openluchtviering plaats. De laatste twee

afleveringen gingen in rook op, wat niet?

Maar we zijn er in Nijnsel weer helemaal

klaar voor! Het koor is weer tot in haar

tenen gemotiveerd en ook de harmonie

laat weer van zich spreken, maar nog

liever horen. En natuurlijk het gilde met

zijn prachtige kostuums en vaandels,

evenals de communicanten. Kortom, één

groot feest.

De viering begint om 11.00 uur en na de

viering is er koffie aan de overkant, bij

gemeenschapshuis de Beckart.

‘Heilige Antonius, bid 
voor ons….’

Door Lambert Verhoeven

Op zondag 07 augustus om 10.00 uur begint de

Oogstdankviering aan de Strobolse Heidesteeg in

Nijnsel. Daarna, rond de klok van 11.00 uur, barst

dan het Oogstdankfeest los op het prachtige en grote

domein van de familie Verbakel. Een rijke traditie die

al jarenlang opgeld doet en uniek is in zijn soort.

Vorig jaar mochten we nog wel de mis vieren,

weliswaar onder de toen geldende coronaregels,

maar het Oogstdankfeest kon geen genade vinden in

de ogen van de lokale overheid. Daar was men niet

blij mee maar er was wel begrip voor.

De openluchtviering kenden de afgelopen jaren al

vele voorgangers: Vincent Blom, bisschop De Korte

(hij bad om regen), Robert van Aken, pater Pushpa,

Bryan van de Mortel met assistentie van Paul Rens.

De gildes van Sint-Oedenrode, Son en Breugel gaven

ook met enthousiasme acte de présence evenals een

gelegenheidskoor van de heilige Odaparochie. Het is

natuurlijk nog steeds vakantietijd.

Kortom, een hele bijzondere dag waar honderden

mensen, jong en oud, uit alle Brabantse windstreken

op af komen. Er is dan ook heel veel te zien en te

genieten. Het bijzondere is dat er veel ‘gedaan’

wordt; brood bakken en allerlei beroepen uit het

boerenverleden worden opnieuw leven ingeblazen.

Er is elk jaar wel weer een ‘nieuw oud beroep’ of een

oude machine die wordt bediend. Dit jaar speelt

opnieuw de ZLTO, kring Den Bosch, een actieve rol.

De familie Verbakel is van alle markten thuis en zij

organiseert dit feest al vele jaren en alle bezoekers

zijn onverkort enthousiast over het gebodene. En dan

ook nog eens gratis entree. Niet onbelangrijk in deze

dure tijden.

De heilige mis begint dus om 10.00 uur, er is een

ruime parkeergelegenheid, met name voor fietsen.

Er zijn zo’n vierhonderd zitplaatsen en er is een

uitstekende geluidsinstallatie. Waarnemend pastoor

Bryan van de Mortel zal voorgaan in de viering.

Oogstdankviering Nijnsel 
prachtig evenement

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

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. Op 1 mei jongstleden had een redelijk aantal parochianen de weg naar de kapel

gevonden en werd de sfeervolle dienst 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 midden in het dorp gebouwd op de hoek van de

huidige Van den Elsenstraat en de St. Hubertuslaan Het was een project van het Brabants

Studentengilde tijdens hun zomerkamp in Breugel. In 1970 werd ze afgebroken, omdat ze voor het

als maar 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.

Mariaviering bij de kapel in Breugel

Door Lambert Verhoeven

Er is de afgelopen tijd al veel publiciteit geweest rondom de heiligverklaring van deze Friese priester-

karmeliet. En niet meer dan terecht. Hij onderging zware ontberingen in het concentratiekamp van

Dachau in de Tweede Wereldoorlog en nu ‘dichtbij huis’ alweer een felle oorlog woedt, komen de

herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog toch weer snel terug. Er zijn natuurlijk de nodige

raakvlakken; naast schrikbarende verwoestingen ontelbare slachtoffers onder soldaten en

onschuldige burgers en waarschijnlijk een einde met enkel verliezers.

Titus Brandsma genoot een deel van zijn opleiding in het pittoreske Brabantse Megen waar nog

steeds broeders zijn gehuisvest. Hij was een zeer intellectuele man en gaf onder meer les aan de

Katholieke Universiteit van Nijmegen.

Titus Brandsma heiligverklaard

In de oorlog trok hij fel van leer tegen het nazisme en stak zijn

afkeer bepaald niet onder stoelen of banken. Dit kon hij natuurlijk

niet ongestraft blijven doen en het was dan ook onvermijdelijk dat

hij gevangen werd genomen, dit gebeurde in januari 1941. Via

gevangenissen in Scheveningen, Amersfoort en Kleef kwam hij

tenslotte terecht in concentratiekamp Dachau. Op 26 juli 1942, hij

was al doodziek en buiten bewustzijn, vond een kamparts dat hij

‘van geen waarde’ meer was en diende hem een dodelijke injectie

toe. Titus Brandsma werd 61 jaar. Op 15 mei jongstleden werd hij

onder grote belangstelling door de paus heiligverklaard.
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Ik lig oit wakker in m’n bed

stil naor ‘t plefond te staren.

En de gedachte, die ge dan oit het,

die kanne oe welus bezware.

Ik kijk naar heur daor neffe mijn,

die nou zu rustig li te drome.

Ut gao zu goed, ‘t kan nie beter zijn.

Ze is ‘t beste, wa me oit is overkome.

Mar heb ik heur da wel genog gezeed,

of zo mar voetstoots angenomme,

da ze da tóch wel van me weet ?

As me nou ‘s iets zou overkomme ?

As ik merrege nie mir leve zou,

wie is er dan nog, die heur uit kan legge,

da ik zo ongelofelijk van d’r hou,

mar da’k ‘r da wa meer ha moete zegge ?

Ik denk ok oit, as ik de slaop nie vat,

- zo in die stille, nachteluke ure -

an aander’ die’t veul slechter he’n gehad

en nog stééds veul hebbe te verdure..

Heb ik wel dik zat tegen hun gezeed,

da’k mi ze meeleef en ze wel wil helpe ?

Of heb ik me d’r mar bij nirgeleed,

umda ik al ‘t leed toch nie kan stelpe ?

As ik ’r merrege nie mir ben, God wit,

wie zou an hun dan uit moete gaon legge,

da in mijn hart toch ok vur hun ‘n plekske zit ?

Ik ha ‘t ze beter zelluf kanne zegge……

Zo prakkezeer ik welus in m’n bed.

Oewe geest kan soms langs vrimde wege dwale.

En da, terwijl ge nog wel hul veul planne het,

mar zeker nie om oe dur Magere Hein te laote

hale.

Toch …vur ’t geval da ik ‘r merrege nie mir ben,

omda’k inins uit dizze wirreld wor gestote,

zeg ik vandaag vast tegen alleman, die ‘k ken:

“Ik heb jullie ammel in m’n hart geslote.”

Ad Louwers

As ik ’r merrege nie mir ben 

Overleden:

Son en Breugel:

30-04 Jeanne Versantvoort – Jaspers, 86 jaar

Sint Oedenrode:

08-05 Sjaan Berkvens – van Erp, 91 jaar

09-05 Geert Wennekers, 76 jaar

11-05 Nellie van Esch – de Bie, 93 jaar

Doopsel:

Breugel:

24-04 Jasmijn van de Kerkhof

Familieberichten

Door Arie van Alebeek

De noveen tot de H. Rita wordt negen weken voor

de naamdag (22 mei ) van deze heilige in de

Ritakapel in Boskant gehouden op woensdagavond

aansluitend op de Eucharistie van 19.00 u.

Wat is een noveen: een noveen is een reeks van

negen dagen waarop men op een bijzondere wijze

tot god of een heilige bidt, ter verkrijging van een

gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag, in

ons geval de noveen tot de H. Rita. De feestelijke

openluchtviering ter ere van de H. Rita werd

gehouden op zondag 22 mei om 11.00u. bij de Rita

kapel in Boskant (dit jaar precies op de naamdag

van Rita). Na de viering werden tijdens de

Eucharistie gewijde rozen uitgereikt om deze mee

naar huis te nemen, om daar een mooi plekje te

geven. Een prachtige traditie. Vooral in deze

moeilijke tijden van corona – hoge inflatie –

vluchtelingen en oorlogsdreiging weten velen de

weg te vinden naar deze heilige van moeilijke en

hopeloze zaken om daar steun te vragen voor hun

problemen en daarbij een kaarsje te branden. Na

de viering was er koffie en cake om samen nog wat

gezellig na te buurten. Met dank voor de niet

aflatende inzet van de werkgroep H. Rita kapel in

Boskant.

Ritanoveen en Ritaviering 
Boskant
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ENGEL

EVANGELIE

JEZUS

KERKKOOR

LAM

Kronkelwoordzoeker

C A S J P C R

R I A E N A A

I K M Z U S M

S S O H T N E

T K E R K K O

I I R T E R O

E N E D D E R

V N F L E G E

A O M A E N S

N G E L I E T

In het schema hieronder zijn de woorden uit de lijst als een soort slang in het schema verborgen.

De blauw omlijnde hokjes geven de positie aan van de begin- of eindletter. Elk laatste letter van

een woord, is de beginletter van het volgende woord. Van hieruit staat de volgende letter steeds

rechts, boven of onder de letter. De letters die niet gebruikt worden vormen de oplossing.

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 R. de Groot uit

Sint-Oedenrode. Zij kan haar prijsje

komen afhalen bij het parochiecentrum

in Eerschot. Proficiat!

MONNIK

REDDER

SACRAMENT

SACRISTIE

THOMAS

Door Sannie de Rooij

Op donderdag 12 mei jongstleden 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 caritasvereniging en

ondergetekende, waren ook van de partij. Zo waren er

vertegenwoordigers van voedselbanken, vluchtelingenwerk, stichting

Leergeld, speelgoedbanken, schuldhulpverenigingen, caritas

verenigingen en nog veel meer.

Een mooi cadeau

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 menstruatiearmoede 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.
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Communicanten Martinuskerk

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. (Nijnsel volgt nog…) 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 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.

Communicanten en ouders, van harte proficiat!

Communicanten Genovevakerk

Onze eerste communicanten
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Door Lambert Verhoeven

Als je denkt dat je alleen in het bedrijfsleven

carrière kunt maken, die vergist zich. Ook binnen

de kerk kun je stappen maken, al is de stap naar

Rome niet geheel geplaveid. Onze kapelaan Bryan

van de Mortel ‘overkwam’ dit en het was voor vele

parochianen een verrassing, zeker omdat het

proces best wel lang heeft geduurd. Hij start op 1

juli aanstaande.

Bryan: ‘Half april ben ik gebeld door de

benoemingscommissie of ze langs konden komen.

En toen kwam de vraag of ik waarnemend pastoor

wilde worden. Daar heb ik vrijwel meteen ja op

gezegd. Ik ben deze maand vier jaar priester en

heb inmiddels de nodige ervaring opgedaan

waarvan veruit de meeste tijd in deze parochie.

Het is fijn en een voordeel om een stap te kunnen

zetten in een voor jou bekende omgeving met

bekende mensen. Er is natuurlijk nog genoeg te

leren want je krijgt nu ook een andere band met

het bestuur, samen zaken oppakken, samen

ontdekken waar je met de parochie naar toe wilt.

Vanuit het bisdom worden ook handreikingen

gedaan om de kennis die je nodig hebt als pastoor

en bestuursvoorzitter je eigen te maken. Ik heb er

in elk geval veel zin in.’

Van kapelaan tot waarnemend pastoor

Nog wat ver weg maar…
Wel de moeite waard om vast te noteren.

Op zondag 30 april 2023 viert emeritus pastoor Paul Rens

zijn 50-jarig priesterfeest! Op dit moment is hij zijn

memoires aan het schrijven. Hij heeft aangegeven dat hij

zijn jubileumviering graag in onze Martinuskerk wil

houden. Bestuur en pastoraal team hebben al aangegeven

dat onze parochie daar in principe graag aan wil

meewerken.

Zoals bekend is pastoor Rens, die momenteel in Best

woont, jarenlang aan onze parochie verbonden geweest

en bewaart daar naar eigen zeggen hele fijne

herinneringen aan. Vandaar ook zijn verzoek.

Later volgen vanzelfsprekend meer details over deze

feestelijke viering, mogelijk gevolgd door een kopje

Brabantse koffie en de gelegenheid om de jubilaris de

hand te drukken.
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