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Van de redactie 
Vakantie 
Als ik al vroeg in het voorjaar campers op de weg zie verschijnen word 
ik altijd en beetje jaloers. Zelf heb ik met mijn gezin prachtige vakanties 
gevierd met tent, vouwwagen en caravan. Dat zit er nu niet meer in. 
We hebben heel Europa doorkruist en dat heeft mooie herinneringen 
opgeleverd. Het ging overigens niet altijd zonder problemen. Het 
begon er al mee dat ik een paar dagen voor vertrek begon te twijfelen. 
Waarom ga ik 3000 km rijden, kan ik niet beter in Breugel blijven, dat is 
toch veel veiliger! Maar als we eenmaal Weert voorbij waren begon de 
vakantie echt. Toch waren er in al die jaren wel wat problemen. Een 
ziek kind, water in de tent, drie kapotte banden in een week, en 
verzengende hitte, files en verbrande koppelingsplaten. Een bekende 
uitlating tijdens die problemen was dan ook  “vakantie is geen lolletje”. 
Och het is allemaal vergeten en de mooie verhalen, ondersteund door 
foto’s van prachtige landschappen, voeren de boventoon. 
Op dit moment zijn er grote problemen op de luchthavens en dat zal 
betekenen dat veel mensen hun gereserveerde bestemming niet 
kunnen bereiken of eventueel met veel extra kosten te maken krijgen. 
Misschien is dan met vakantie gaan wat dichterbij huis met de auto 
een oplossing. Ook in die zin zijn er geweldig mooie plaatsen te vinden.  
Ga bijvoorbeeld in Bourgondië eens een mooi Romaans kerkje binnen 
en steek een kaarsje aan. Vanwege de dikke muren en de kleine ramen 
is het er altijd koel. Neem even rustig de tijd, ga even zitten. Misschien 
ben je niet zo van het mediteren, maar neem dan toch maar je 
zegeningen door. Daar heb je zeker een kwartier voor nodig….. 
Hoe dan ook, wij wensen je een goede vakantie! 
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Overleden 
 
Harrie Coppelmans, 79 jaar 
Harrie was regisseur van zijn eigen dagelijkse leven. Soms heel handig, 
maar soms ook best een uitdaging voor zijn eigen omgeving. Zijn gezin 
was hem alles. De kappersbranche heeft hij een gezicht gegeven Hij 
was een echte pionier en we herinneren hem graag op de voor hem zo 
kenmerkende bourgondische en energieke manier van leven. 
 
Onderhoud parochiekerkhof 
Sinds eind augustus vorig jaar is er om de veertien dagen een 
schoefelploeg op het parochiekerkhof actief. Zij zorgen dat de 
looppaden en de grondstroken tussen de graven vrij van onkruid zijn 
en netjes worden aangeharkt. Ook zorgen ze dat de haag rondom het 
kerkhof wordt ingevlochten en wordt bijgeknipt. De schoefelploeg 
krijgt regelmatig complimentjes van bezoekers van ons kerkhof, dat 
het kerkhof er zo netjes bijligt. Soms constateren de schoefelaars dat 
er graven bij zijn die rijkelijk bedekt zijn met onkruid of verwelkte 
bloemen. 
De schoefelploeg is zich er degelijk van bewust dat de graven van 
dierbaren een zaak is van familie en/of nabestaanden en dat zij er zich 
van moeten distantiëren. Toch wil de schoefelploeg graag een 
vriendelijk verzoek, en niet meer dan dat, richten aan hen om het graf 
van hun dierbaren eens nader onder de loep te nemen. Misschien 
denkt U ook wel......................... 
De schoefelploeg 
 
Vormselviering in de Genovevakerk 
Voor de viering van het vormsel wisselen we in onze parochie af tussen 
de Martinuskerk in Sint-Oedenrode en de Genovevakerk in Son en 
Breugel. Dit jaar vierden we het vormsel in de Genovevakerk en 
opvallend veel vormelingen kwamen uit Son en Breugel: 15 van de 21. 
Het was zaterdag 4 juni. Gelukkig ook nog een mooie zonnige dag en 
vóór de mis konden foto’s worden gemaakt in de pastorietuin, die in 
deze tijd van het jaar echt op zijn mooist is. 
Het was een inspirerende, maar ook ontspannen viering. Sing in Oda 
zong de sterren van de hemel en deken Joe Michael, die dit jaar de 
vormheer was, bracht af en toe wat humor in zijn preek. Hij vertelde: 
toen hij eens aan een groep vormelingen vroeg hoeveel sacramenten 
er zijn, zei een jongen: “geen een meer, mijn tante heeft vorige week 
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de laatste sacramenten gekregen.” Bij de zalving met chrisma had hij 
voor elke vormeling nog een bemoedigend woordje. 
Met de vormselvoorbereiding zijn we meteen na Pasen begonnen. 
Deze voorbereiding bestond uit drie lessen, waarin we ons hebben 
verdiept in Jezus en de heilige Geest, kennismaakten met de Bijbel en 
ook onze eigen talenten probeerden op te sporen. Daarnaast 
bezochten we samen de Power of Fire-dag in Den Bosch, waar 
vormelingen uit het hele bisdom verzameld waren. 
De oproep aan de vormelingen om ook in de toekomst mee te blijven 
bouwen aan de kerk, werd aan het einde van de vormselviering 
symbolisch onderstreept met een cadeautje wat de vormelingen 
kregen aangeboden: een 3D puzzel van de Sint Jan. 
Van harte feliciteren we al deze jongens en meisjes en wensen hen toe 
dat de Geest van God hen altijd mag blijven bezielen. 
Kapelaan Bryan van de Mortel en diaken Wilchard Cooijmans 
 
Nieuw bankje op het parochiekerkhof 
Onder de indruk van het eerste artikel in het afgelopen Paasnummer 
van de Genoveva-Berichten over de ontmoeting van een van onze 
redactieleden met een mevrouw op ons parochiekerkhof, waarbij een 
bankje ontbrak, hadden 
we niet kunnen 
vermoeden dat de wens 
van de redacteur zo snel 
zou kunnen worden 
verwezenlijkt. Het bankje 
is inmiddels geplaatst en 
nabestaanden en 
bezoekers van ons 
kerkhof kunnen hier 
gebruik van maken om zo 
maar wat te mijmeren of 
een gesprekje aan te 
gaan. Ook heeft men 
vanaf het bankje een goed overzicht over het gehele kerkhof met een 
lommerrijke haag. Moge het bankje, op tal van manieren, bijdragen 
aan zijn doel, op een plek waar leven en dood elkaar ontmoeten. 
Dit bankje kon mede dankzij de nalatenschap van Marinus Peters en 
Dilia Peters-Swinkels worden aangeschaft. In hun nalatenschap gaven 
ze uitdrukkelijk aan een bedrag te schenken ter verfraaiing van ons 



~ 4 ~ 
 

parochiekerkhof. Eerder werden uit deze nalatenschap ook al de 
tuinberging en het fijne grind op het kerkhof bekostigd. 
 
Genoveva van Parijs 

Begin mei was ik samen met mijn 
vrouw een paar dagen in Frankrijk. 
We hadden een huisje gehuurd in 
de buurt van Parijs, niet ver van de 
voorstad Nanterre. Aangezien ik een 
paar maanden geleden nog een 
lezing had gehouden over de 
patrones van onze kerk, de heilige 
Genoveva, wist ik dat zij daar rond 
het jaar 420 geboren was. Ik was 
heel benieuwd of er op die plek nog 
iets te vinden was over Genoveva. 
We zijn dus naar Nanterre gereden. 
De Parijse voorsteden staan niet 
bekend om hun schoonheid en 
Nanterre maakt daar geen 
uitzondering op. Maar niet ver van 
de markt staat er wel een mooie 
moderne kathedraal, die gewijd is 
aan Genoveva (of Sainte Géneviève, 
zoals ze in Frankrijk heet). De 

klokkentoren stamt uit de 14e eeuw, maar de rest van de kerk werd 
gebouwd in de jaren ’30 van de vorige eeuw. In de kerk staat een grote 
schrijn met de relieken van de heilige. En op verschillende plaatsen zijn 
er levensgrote fresco’s met scènes uit haar leven. Net buiten de kerk is 
een kleine kapel, half onder de grond, die de plaats aanduidt waar haar 
ouderlijk huis moet zijn geweest. Daarvoor staat een put. Uit deze put 
zou Genoveva water hebben geput, waarmee ze haar moeder genas 
van blindheid. Dit tafereel is ook te zien in het glas-in-loodraam, links 
vooraan in onze eigen kerk. 
Al vanaf de vijfde eeuw is deze plek in Nanterre een bedevaartplaats 
voor pelgrims, met name uit Parijs, en al spoedig daarna werd ze 
uitgeroepen tot patrones van die stad. Een mozaïek, aangebracht 
boven de kapel van haar geboorteplaats, verbeeldt Genoveva die de 
stad Parijs toevertrouwt aan Christus. 
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Voor ons was deze ontmoeting met al die sporen van Genoveva’s 
aanwezigheid op die plaats een aangename verrassing. Mocht u nog 
eens in de buurt van Parijs komen: een aanrader. 
Wilchard Cooijmans 
 
Koffiedrinken na de Mis in Den Bauw 
Op de eerste zondag na Pasen durfden wij het aan om weer te starten 
met het koffiedrinken in Den Bauw na afloop van de mis. Het was even 
afwachten of de parochianen dat ook aandurfden, maar al snel zagen 
we dat velen de weg van de kerk naar Den Bauw weer hadden 
gevonden. Er wordt weer volop gebuurt over van alles onder het genot 
van koffie en thee en niet te vergeten het bijbehorende speculaasje. 
Nieuwtjes worden uitgewisseld, we horen wie er ziek is of juist weer 
beter, of de preek goed was of toch iets te lang, wie er op vakantie is of 
gaat en waar naartoe en zo kan ik nog wel het nodige opnoemen. Het 
is heerlijk om deze vertrouwde geluiden weer te horen, en we nodigen 
u ook van harte uit voor een kopje koffie of thee na de mis. 
Jolanda van Soerland 
 

 
 
Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie 
 
Sint-Genoveva viering en Vrijwilligersbijeenkomst in Den Bauw 
Op zondag 4 september is er na de Sint-Genoveva viering in de kerk de 
jaarlijkse Vrijwilligersbijeenkomst in Den Bauw voor de vrijwilligers en 
hun partners. De uitnodigingen voor de vrijwilligers uit Breugel zijn 
onderweg. Gelet op de beperkte ruimte in Den Bauw wordt de 
bijeenkomst voor de vrijwilligers uit Son op een later tijdstip gepland. 
Nieuwe misdienaars 
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Uit de communievoorbereidingen zijn enkele enthousiaste misdienaars 
voortgekomen. Ze worden van harte welkom geheten en we 
vertrouwen erop dat zij deze mooie en belangrijke nieuwe taak lang en 
met veel plezier mogen uitoefenen. 
Wat zou het mooi zijn als er nu ook acolieten (volwassen misdienaars) 
zouden zijn om de nieuwe misdienaartjes te begeleiden bij hun mooie 
en belangrijke taak tijdens de eucharistie. Schroom niet om eens te 
informeren. 
 
Nieuwe rolstoelen 
De oproep in de vorige uitgave van de GenovevaBerichten heeft twee 
reacties opgeleverd. Veel dank aan de schenkers! Het blijkt in de 
praktijk vaak moeilijk/ingewikkeld om voor een dag een rolstoel te 
lenen. Nu er twee goede rolstoelen beschikbaar zijn kan er eentje voor 
een korte periode worden uitgeleend. Neem dan contact op met Sjef 
den Uijl via email: sjefdenuijl@chello.nl of tel.nr. 0499-473160. 
 
Bloemengroep 
Er blijft 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. Het 
tijdstip waarop de bloemen worden ververst bepaal je samen met de 
dan dienstdoende collega-vrijwilliger. Leuk werk dat veel voldoening 
geeft. Laat aan een van de leden van de torengroep weten als je 
interesse hebt. 
 
Maria Tenhemelopneming op 15 augustus 
Aan de traditie om Maria Tenhemelopneming in de pastorietuin te 
vieren komt een einde. De viering is dit jaar in de kerk en vangt aan om 
19.00 uur. 
 
Poortje weer open 
Het poortje naar de pastorie is op zondag voor de mis weer open voor 
het veilig stallen van fietsen tijdens de mis. 
 
Digitale GenovevaBerichten in kleur 
Wilt u ook de GenovevaBerichten digitaal ontvangen? Goed voor het 
milieu en besparing van kosten. En u kunt ook nog gemakkelijk de 
berichten aan andere geïnteresseerden doorsturen.  
Geef dan uw emailadres door aan sjefdenuijl@chello.nl. 

mailto:sjefdenuijl@chello.nl
mailto:sjefdenuijl@chello.nl
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Orgelconcert Stephan van de Wijgert 
Op 11 september a.s. zal organist Stephan van de Wijgert een 
bijzonder concert verzorgen op het prachtige Vollebregtorgel in de 
Sint-Genovevakerk in Breugel. Het orgel heeft in het voorjaar de 
driejaarlijkse stembeurt ondergaan en zal daarom weer als vanouds 
helder en fris klinken. 
Stephan van de Wijgert studeerde orgel aan de Hogeschool voor de 
Kunsten te Utrecht. In 1998 deed hij het examen Docerend Musicus en 
in 2001 behaalde hij het Tweede fase diploma. Zijn orgeldocenten 
vanaf 1987 waren Véronique van den Engh, Jan Raas, Reitze Smits, 
Matteo Imbruno en Jan Welmers. Hij volgde verscheidene 
masterclasses en was prijswinnaar op het Sweelinck-concours in 2007. 
Vanaf 2008 is hij als organist verbonden aan de kerk De Duif gelegen 
aan de Prinsengracht te Amsterdam. In opdracht van Stadsherstel 
Amsterdam, eigenaar van De Duif, werd het Smits-orgel uit 1862/1880 
geheel gerestaureerd. Stephan van de Wijgert werd vervolgens 
aangesteld als vaste organist met als voornaamste taken: het 
organiseren van bespelingen bij verscheidene evenementen, in het 
bijzonder de serie “Zondagmiddag-Orgelconcerten in de Duif” die 
jaarlijks zo’n 25 concerten omvat. 
De door Stephan van de Wijgert geïnitieerde evenementen die een 
bijzondere aandacht verdienen zijn die in het kader van “De Muze in 
Meervoud”. Hier worden meerdere artistieke disciplines bijeen 
gebracht. De mogelijkheden om de rijkdom van het orgel in een 
bredere context beter tot zijn recht te doen komen en toegankelijk te 
maken voor een breed publiek worden hiermee onderzocht. 
Het concert begint om 16.00 en de toegang is gratis met een vrije 
collecte na afloop. 
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H. GENOVEVA BEGRAAFPLAATS 
De Parochie  H. Oda houdt zich aan de wettelijke regelgeving met 
betrekking op de Wet op de Lijkbezorging, wat betekent dat  voor de 
Parochie St Genoveva te Breugel op basis van artikel 5 lid 4 er geen 
dubbeldiepe graven meer aangeboden kunnen worden. 
De aanleiding hiervoor is het grondwaterpeil  en de bepaling dat 
graven zich ten minste dertig centimeter boven het gemiddeld hoogste 
grondwaterstand moet bevinden. 
De inventarisatie van het grondwaterpeil zal toekomstig in kaart 
worden gebracht.  
De Tarievenlijst 2022 wordt hierop aangepast. Toegevoegd wordt een 
dubbelbreed graf voor de 1e lijn familieleden met grafrechten en 
onderhoud voor 20 jaar voor € 1720,00. 
Voor al toegezegde reserveringen voor dubbeldiepe graven wordt in 
overleg een passende oplossing getroffen. 
  
Nico Witlox  
 
 

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 20 september. 
Kopij s.v.p. voor 13 september naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 
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