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 Genoveva 

 Berichten 

 
 

Jaargang 9, nummer 7         september 2022 

 
Van de redactie 
 
Het is al weer enige jaren geleden dat de eeuwenoude parochies Sint 
Petrus Banden en Sint Genoveva noodgedwongen gefuseerd zijn 
binnen de grote Heilige Oda parochie. Het zal je als parochiaan maar 
gebeuren dat je opeens naar een andere kerk moet en dat voortaan 
een groot gedeelte van het beleid bepaald wordt door andere mensen 
dan degenen met wie je vertrouwd geraakt bent. Door de 
aanmerkelijke terugloop van het aantal praktiserende gelovigen, de 
secularisatie, is het financieel noodzakelijk geworden kerken te sluiten. 
Bovendien is het aantal priesters beperkt. Om de communicatie vanuit 
de voormalige parochies met het bestuur te onderhouden zijn 
Torengroepen ontstaan, die door ons in Son en Breugel onlangs weer 
samengevoegd zijn tot de zogenaamde Torengroep Zuid. Misschien 
kan naar een betere naam gezocht worden. Het is een grote uitdaging, 
maar er zijn ook positieve ontwikkelingen te melden. 
Op zondag 4 september kwamen de vrijwilligers van beide voormalige 
parochie bijeen op een druk bezochte vrijwilligersdag en er heerste 
een goede sfeer. 
De samenvoeging heeft er echter ook toe geleid dat een viertal 
parochianen hun werk hebben neergelegd, en dat waren zeer 
waardevolle krachten wiens inzet node gemist wordt: Truus van den 
Broek, Jolanda van Soerland, Ad Keeren en Sjef den Uijl. Ook de 
redactie van GenovevaBerichten (GB) heeft daaronder te lijden, omdat 
met name Sjef en Jolanda een belangrijke informatiebron waren over 
de gang van zaken rond onze kerk. Onlangs werd in onze Torengroep 
nog eens duidelijk dat de uitgave van een eigen parochieblad, in welke 
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vorm dan ook, van grote betekenis is voor de zoektocht naar 
verbinding onder de parochianen die de kerk trouw bleven. Kortom, er 
is grote behoefde aan een nieuw redactielid. Er wordt gezocht naar 
een eindredacteur, groot woord, die, samen met de andere 
redactieleden, ervoor zorgt dat er iedere maand weer een mooie 
uitgave van de GenovevaBerichten kan verschijnen. 
Meld u zich alstublieft aan! 
 
Gedoopt 
 
28 augustus Frans Kraus 
Zoon van Harrie Kraus en Janneke van der Heijden 
 
Overleden 
 
9 juli Kees Donkers 
‘’t Is zoals ’t is, dat wàs het, dat ìs het, en het is goed zo. 
 
25 augustus Henk van Weerdt 
Ondanks zijn pensioen was Henk druk met de bridgeclub, puzzels 
bedenken voor het lokale weekblad, samen op pad met de 
pieten op 5 december en de kindervakantieweek in Son. 
 
1 september Theo Altenburg 
 
8 september Grada van Lieshout-van Weert 
 
9 september Leny Coxon-Leunissen 
Leny was in Son en Breugel jarenlang een gewaardeerde 
vrijwilligster. In het verenigingsleven, de wereldwinkel en in het 
zorgcentrum Berkenstaete. 
 
Vieringenrooster aangepast 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar is het rooster van de vieringen 
in onze parochie aangepast. 
De doordeweekse vieringen zijn voortaan allemaal in de Antoniuskerk 
in Nijnsel, afgezien van de wekelijkse viering in de Ritakapel in Boskant 
op woensdagavond. In plaats van korte aanbiddingsmomenten na elke 
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avondmis, is gekozen voor een langere tijd van eucharistische 
aanbidding na de mis van donderdagavond. 
 
Bedankt Piet! 
 
In de afgelopen periode heeft het ‘Genovevakoor Son en Breugel’ 
genoten van een welverdiende vakantie. Toch zaten we in de kerk niet 
zonder muziek. Elke zondag speelde Piet Pijnacker op het orgel en 
begeleidde hij de samenzang. 
Piet speelde ook elke donderdagavond bij de avondmis in onze kerk. 
Door het nieuwe vieringenrooster is daar nu een einde aan gekomen. 
Namens de Torengroep heeft Joke Versantvoort Piet als dank een 
bloemetje gebracht. 
 
Eucharistievieringen in de Odaparochie 
 
door de week 
Maandag 9.00 uur, Antoniuskerk - Nijnsel 
Dinsdag 9.00 uur, Antoniuskerk – Nijnsel 
Woensdag 19.00 uur, Ritakapel - Boskant 
Donderdag 19.00 uur, Antoniuskerk met aansluitend aanbidding tot 
21.30 uur 
Vrijdag 9.00 uur, Antoniuskerk - Nijnsel 
Zaterdag 9.00 uur, Antoniuskerk – Nijnsel  
 
viering van de zondag 
Zaterdag 19.00 uur, Antoniuskerk – Nijnsel  
Zondag 8.30 uur, Martinuskerk – Sint-Oedenrode 
Zondag 9.30 uur, Genovevakerk – Son en Breugel 
Zondag 11.00 uur, Martinuskerk – Sint-Oedenrode 
 
Aanmelden Eerste Communie en Vormsel 
 
Het nieuwe schooljaar is begonnen; tevens een nieuw werkjaar voor 
de parochie. In oktober gaan we ook weer starten met de voor-
bereidingen op de Communie en het Vormsel. 
De viering van de Eerste Communie is op zondag 21 mei 2023 om 9.30 
uur in de Genovevakerk. 
Er is een informatie-avond op 12 oktober a.s. om 20.00 uur in den 
Bauw. 
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Het Vormsel wordt gevierd op zaterdag 10 juni om 18.00 uur in de 
Martinuskerk in Sint-Oedenrode. Dit jaar zal bisschop de Korte het 
vormsel toedienen. 
 
Meer informatie over Communie en Vormsel vindt u op de website van 
de parochie: www.heiligeodaparochie.nl onder het kopje “ik wil .... 
eerste heilige communie/vormsel”. 
Daar vindt u ook het aanmeldingsformulier. 
 
Wijziging spreekuur 
 
Het wekelijkse spreekuur in Den 
Bauw is verzet van donderdag 11.00-
12.00 uur naar vrijdag 11.00-12.00 
uur. 
 
Misdienaar worden 
 
Altijd al misdienaar of misdienette 
willen worden? Dan heb je nu de 
kans 
 
Het is de gewoonte in onze parochie dat 
de kinderen die zich voorbereiden op de eerste Communie, ook één of 
meerdere keren de mis mogen dienen. Vanwege corona is er dat de 
laatste jaren nauwelijks van gekomen. Maar gelukkig zijn er toch een 
paar kinderen (en ouders!), die zich hebben opgegeven om misdienaar 
te worden in onze parochie. Maar het spreekt vanzelf dat ook andere 
kinderen zich kunnen melden. 
Natuurlijk gaan we daarvoor eerst eens goed oefenen. Dat doen we in 
de Martinuskerk in Sint-Oedenrode op woensdag middag 21 
september van 15.30 uur tot 18.00 uur en in de Genovevakerk in Son 
en Breugel op zaterdagmiddag 24 september eveneens van 15.30 uur 
tot 18.00 uur. We maken er dan maar meteen een gezellige middag 
van met een frietje ter afsluiting. 
Als je interesse hebt om ook misdienaar te worden, is dit het moment 
om je aan te melden. (dat geldt ook voor ouders, die dit wel samen 
met hun kind willen doen!) Stuur dan gewoon een email aan: 
secretariaat@heiligeodaparochie.nl. We nemen dan contact met je op.  
diaken Wilchard Cooijmans 

mailto:secretariaat@heiligeodaparochie.nl
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Oekraïense vluchtelingen op de pastorie in Breugel 
 
Op veel plaatsen in Nederland, en ook in Son en Breugel, worden 
vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Ook bij ons op de pastorie in 
Breugel zijn sinds kort drie vluchtelingen uit Oekraïne komen wonen. 
Het gaat om een moeder met haar volwassen dochter en een zoon van 
14. Moeder en zoon zijn al een half jaar in Nederland; de dochter is 
later naar Nederland gevlucht. Eind augustus zijn ze vanuit Eindhoven 
verhuisd naar Breugel. We zijn blij met alle hulp en ondersteuning die 
we krijgen van het kerkbestuur, de PCI en van allerlei mensen die zijn 
komen helpen bij het inrichten van de gastenkamers. 
Het is nu allemaal nog wat onwennig en we moeten veel gebruik 
maken van een vertaal-app, want wíj kennen geen Oekraïens en zij 
slechts een paar woordjes Nederlands en Engels. Maar met die app en 
veel handgebaren en gezichtsuitdrukkingen komen we er wel. Hopelijk 
kunnen ze wat tot rust komen na alle spanningen die zo’n 
oorlogssituatie met zich meebrengt en komt er op korte termijn zicht 
op betere tijden. 
Wilchard en Liesbeth Cooijmans 
 
Geslaagde vrijwilligersbijeenkomst Son en Breugel 
 
Traditiegetrouw op de eerste 
zondag van september, de feestdag 
van Sint Genoveva, patroonheilige 
van de Breugelse kerk, wordt de 
vrijwilligersbijeenkomst gehouden, 
voor al diegenen, die op welke 
manier en in welke functie dan ook 
zich het hele jaar door inzetten 
voor wat er allemaal in onze 
parochie te doen staat. En voor het 
eerst was besloten om de eerder 
afzonderlijk in Son en in Breugel 
gehouden bijeenkomsten samen te 
voegen tot een feestelijk samenzijn 
van beide parochiekernen. Dat dit 
initiatief duidelijk op prijs werd 
gesteld bleek wel uit de voorinschrijving van de belangstellenden, want 
niet minder dan 120 vrijwilligers hadden zich met hun eventuele 
aanhang opgegeven om er bij te zijn. 
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De dag werd op zondag 4 september begonnen met een door pastoor 
van de Mortel en diaken Cooijmans gecelebreerde mis voor een weer 
eens bijna volle kerk. Daarna toog het gezelschap in colonne naar de 
Bongerd, waar Martony en zijn crew al klaar stonden met een 
welkomstdrankje en vervolgens in gezwind tempo een keurig 
verzorgde brunch uitserveerden, die bij iedereen bijzonder in de smaak 
viel. Wilchard sprak heel even kort de verzamelde menigte toe, prees 
het initiatief tot samenvoeging van de beide vrijwilligersbijeenkomsten 
en refereerde nog eens aan het feit, dat we gelukkig na enkele jaren 
afgelasting door corona nu in elk geval weer eens gezellig bij elkaar 
konden zijn. Natuurlijk dankte hij ook alle vrijwilligers voor hun veelal 
jarenlange inzet bij het parochiewerk, waarbij hij nog even stilstond bij 
een drietal, dat dat goede werk al 50 jaar lang verricht, nl. Hans Braam, 
Dymphy Brugmans en Betsy van Agt. 
Na de gezamenlijke maaltijd was er gelegenheid te over om onder het 
genot van een drankje nog wat wederwaardigheden uit te wisselen en 
plannen te maken voor het komende jaar. En tevens ideeën te opperen 
over de broodnodige aanvulling en verjonging van het vrijwilligers-
bestand. Want gelet op de gemiddeld toch al respectabele leeftijd van 
de aanwezigen zal hier aan gewerkt moeten blijven worden. Wie voelt 
zich geroepen, zouden we tot slot willen zeggen. 
Vacatures genoeg….. 
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Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie 
 
GenovevaBerichten 
We hebben drie gedrukte organen waarin berichten van de 
Odaparochie worden verspreid: de Ekster, de MooiSonenBreugel krant 
en de GenovevaBerichten. Nu Sjef den Uijl is weggevallen is er een gat 
in de redactie van GB ontstaan; we zullen dus op zoek moeten naar 
iemand die de eindredactie en de contacten met de drukker kan 
verzorgen. 
 
Misdienaars 
Pastoor van de Mortel houdt twee trainingsmiddagen voor 
misdienaars. Diaken Cooijmans heeft elders in dit blad daarover een 
uitnodiging geschreven. 
 
Rooster zingen op kerstavond 
Hier alvast een vooraankondiging. 
18.30 uur: familieviering met zang van de Allegretto’s 
20.30 uur: avondviering met zang van het parochiekoor 
22.00 uur: bij de lessons and carrols zingt hopelijk Een van Zin 
 
Kerstpakketten actie 
De kerstpakketten actie is voortgekomen uit de samenwerking van de 
RK en Protestantse kerken. Omdat de actie zodanig groot is geworden 
en er veel geld in omgaat, heeft de nieuwe penningmeester verzocht 
de werkgroep om te zetten in een stichting. Dat is inmiddels gebeurd. 
We hopen dat bij de komende actie in december nog steeds veel 
parochianen een bijdrage willen geven, vooral nu door de hoge inflatie 
veel mensen het moeilijk vinden om de eindjes aan elkaar te knopen. 
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Kaarsengeld 
Nu de BOCA-kaarsen met 20% in prijs zijn verhoogd, is het nodig om de 
kaarsen in de devotiekapellen vanaf heden te verhogen naar 70 cent 
en 6 euro. 
 
Afspraak met de penningmeester 
De nieuwe penningmeester van het Odabestuur, Rien van Tilburg, 
komt op 20 september op bezoek bij de Torengroep Zuid en iedereen 
die hier met financiën werkt kan op die avond vragen en problemen 
aan hem voorleggen en we hopen zo meer inzicht te krijgen hoe we zo 
goed mogelijk met de verschillende geldstromen om kunnen gaan. 
 
 
 
Tijdens de Maria-ten Hemelopneming viering op 15 augustus werd de 
mis opgeluisterd door een vakantiekoor bestaande uit koorleden uit de 
gehele Oda parochie. De opkomst was groot en het klonk prachtig! 
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Werk aan de kerk 
Een oud gebouw vraagt veel onderhoud. Zo is het ook met onze 
Genovevakerk, die toch zo’n 500 lentes telt. Een deel van die 
onderhoudskosten is voor de parochie zelf, een ander deel wordt 
betaald vanuit de overheidssubsidie voor monumenten: SIM (Subsidie 
Instandhouding Monumenten). Het parochiebestuur is voortvarend 
aan de slag gegaan om alle werkzaamheden af te ronden binnen de 
daarvoor vastgestelde periode en eisen van de SIM. En al is lang niet 
alles zichtbaar voor ons als kerkgangers, het is daarom niet minder 
belangrijk. Zo werd in de afgelopen tijd de knaagkever bestreden in de 
toren; werd de fundering hersteld en gevoegd; grind aangebracht 
tegen de kerkmuren; werd de oude riolering vervangen door nieuwe 
en werd de voordeur van de kerk opnieuw gevernist. In de laatste 
maanden van dit jaar moet er verlichting worden vervangen in de 
toren en boven de gewelven; worden loopbruggen aangebracht boven 
de gewelven en wordt de grindkoffer tegen de muren afgewerkt. 
Met al deze werkzaamheden zijn we weer een stap verder om onze 
kerk in de juiste conditie te houden, zodat we hier allen nog lang 
gebruik van kunnen blijven maken. Nico Witlox, verantwoordelijk voor 
bouwzaken in het Son en Beugelse deel van de Odaparochie, geeft 
hierna nog nadere uitleg. 
 
Werkzaamheden ter instandhouding van onze historische kerk 
gedurende 2022 
Er is voor de Genovevakerk in 2015 een Subsidie Instandhouding 
Monumenten (SIM) van € 116.715,- toegekend voor de periode 2016 
tot en met 2021. Van dat bedrag is in die periode € 59.334,- besteed. 
Het resterende bedrag van € 57.381,- kan nog tot eind 2022 besteed 
worden, vanwege een jaar verlenging in verband met corona. 
Hierbij een overzicht van de werkzaamheden die daarvoor in 
aanmerking komen (Rapport Monumentenwacht) en die reeds zijn 
uitgevoerd of zijn ingepland. 

1. Houtconstructie torenspits: actieve bestrijding bonte 
knaagkever. Gereed 

2. Leibedekking daken: Duitse hoeken op priesterkoor kitten en 
RVS-gaas op vergaarbakken aanbrengen. Gereed 

3. Verniswerk van de ingangsdeuren onder de toren en in de 
beide dwarsbeuken bijwerken. Gereed 

4. De loopbruggen boven het schip en de dwarsbeuken voorzien 
van tweede leuning en timmerwerk. Uitvoering gepland in 
september 
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5. Oriëntatieverlichting in de traptoren en torenspits aanbrengen 
en de kapotte TL lampen in de kapconstructie van de kerk 
(boven de gewelven) vervangen door LED-verlichting. 
Uitvoering gepland in oktober/november 

6. Schilderwerk binnen: ramen, kelder en bij de sacristie, inclusief 
kitnaden vervangen. Uitvoering gepland oktober/november 

7. Voeg- en metselwerk van de herstelde fundering. Gereed 
8. A. Grindkoffer grenzend aan kerkhof. 

Afwerking moet nog gebeuren (zie 
foto), eerst vullen met grove grind en 
daaroverheen fijner grind dat niet 
gevoelig is voor vandalisme. 
Uitvoering gepland in september 

 
 
 

 
 

8. B. Grindkoffer grenzend aan de 
Beemdstraat: vullen met grove grind, 
daaroverheen fijn grind dat niet 
gevoelig is voor vandalisme. Uitvoering gepland in september 

9. Riolering: oude gresbuizen vervangen door pvc, binnen 1,5 m 
tegen de kerk gelegen aan de zijde van de begraafplaats. 
Gereed 

10. Sluitpost riolering: oude gresbuizen vervangen door pvc, aan 
de zijde van de Genovevastraat. Uitvoering in 
oktober/november 

In totaal is voor deze werkzaamheden een bedrag van € 58.867,70 
besteed resp. begroot. Dat wil zeggen dat er € 1486,70 meer wordt 
uitgegeven dan het subsidiebudget groot was. 
Het parochiebestuur is voortvarend aan de slag gegaan om alle 
werkzaamheden in de resterende periode af te ronden binnen de 
gestelde eisen van de SIM. 
Het subsidie aandeel is 50% en het aandeel van de parochie de 
overige 50%. 
Onze Genovevakerk is een prachtig voorbeeld uit de gotische periode 
rond de tweede helft van de 16e eeuw, terwijl de toren is te 
kenmerken als de inmiddels zeldzame Kempische gotiek. 
Met het uitgevoerde onderhoud zijn we weer een stap verder om ons 
religieuze en culturele erfgoed in goede conditie te houden, zodat we 
hier allen gebruik van kunnen blijven maken. Een Brabantse parel te 
midden van onze mooie kerkgemeenschap Son en Breugel. 
 
Nico Witlox, lid Parochiebestuur H. Oda, coördinatie en bouwzaken 
Zuid (Son en Breugel) 
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De collecte 
De collecte heeft binnen de Eucharistie een eigen betekenis. In de 
collecte worden de gaven van de parochianen aangedragen aan het 
begin van de dienst van de tafel. Met dit aloude ritueel wordt 
uitgedrukt dat de gave die de geloofsgemeenschap aandraagt een 
onderdeel is van datgene wat er op het altaar gebeurt. De Eucharistie 
is, naar haar letterlijke betekenis, een viering van dankbaarheid. Het 
volk dankt God de Heer voor het feit dat Hij zijn Zoon heeft gegeven, 
die voor ons is gestorven en verrezen is. Deze zelfgave van de Heer 
wordt in iedere Eucharistie op onbloedige wijze herhaald. We 
gedenken en vieren zo het offer dat de Heer voor ons mensen heeft 
gebracht. In de viering wordt het volk Gods zich bewust dat het, in 
navolging van de Heer, ook geroepen is offerbereid te zijn. Meer dan 
dat de collecte een manier is van de Kerk om aan haar inkomsten te 
komen, want dat is de collecte uiteraard ook, is het een vorm van 
offeren. 
 
Kerkbijdrage eerste halfjaar 2022 
 2020 2021 2022 
januari 2200,19 4252,96 4205,82 
februari 2858,99 2607,70 2728,81 
maart 3264,36 3903,29 2856,03 
april 1018,07 1255,88 1087,45 
mei 982,90 768,62 923,62 
juni 1678,60 1931,79 1956,79 
juli 1280,85 1495,85  
augustus 1617,39 931,77  
september 1348,21 1485,21  
oktober 1203,11 1120,42  
november 834,32 816,39  
december 2293,72 3323,72  
 20.580,71 23.993,60 13.758,53 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan van Maasakkers, adm. 
Kerkbijdrage locatie Breugel, tel. 473298. 
 
 
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 er voor kunnen zorgen. 
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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 Ad Louwers: 
adlouwers@kpnmail.nl 
 

 
 

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 Joke Versantvoort               06-12922438 
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 
Wilko Tilmans                       06-27407106 

De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 25 oktober. 
Kopij s.v.p. voor 18 oktober naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 
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