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 Genoveva  

 Berichten  

  
  

Jaargang 9, nummer 8           oktober 2022  

  

Van de redactie 
 
Zoals al eerder gemeld was de redactie van dit blad door het terugtreden 
van de jarenlang trouwe eindredacteur Sjef den Uijl op zoek naar 
versterking, mede ook omdat de overige redactieleden de grens van de 
zeventig jaren al ruimschoots zijn gepasseerd en verjonging dringend 
geboden is. 
Wat dat eerste punt betreft zijn wij blij, dat Joke Versantvoort, ondanks 
haar toch al drukke bezigheden voor onze parochie, zich bereid heeft 
verklaard onze redactie te komen versterken. De door te voeren 
verjonging heeft nog niet concreet iets opgeleverd en dat baart ons best 
wel zorgen voor de toekomst. 
 
Enquete 
Mede met het oog op die toekomst acht de redactie de tijd rijp om in 
onze parochie en bij onze lezers eens te gaan peilen, hoe en of ons blad 
GenovevaBerichten überhaupt nog wel voldoende gelezen wordt en in 
de huidige vorm nog in een behoefte voorziet. Momenteel wordt ons 
blad, dankzij een ook steeds ouder wordend legertje vrijwilligers, nog 
altijd bezorgd op zo’n 700 adressen in Son en Breugel en beschikken we 
ook over een digitale verzendlijst van ongeveer 100 mailadressen. Ook 
in verband met de almaar stijgende kosten van papier etc. zou het zinvol 
zijn om vooral wat betreft de bezorgde exemplaren te weten, wie daar 
nog interesse in heeft en hoeveel van de 700 exemplaren er wellicht 
ongelezen in de oud papier bak verdwijnen. 
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Vandaar ons volgende verzoek: als u de GenovevaBerichten niet meer 
hoeft of wenst te ontvangen op uw thuisadres, wilt u dat dan liefst per 
e-mail met vermelding van het huisadres doorgeven aan: 

adlouwers@kpnmail.nl 
Telefonisch mag natuurlijk ook, op nr. 06 14191522 of 0499 476142. 
U geeft dus aan: 
 

 Ik wil de GenovevaBerichten voortaan niet meer ontvangen, 
ook niet digitaal per mail. 

 Ik wil de GenovevaBerichten voortaan niet meer ontvangen, 
maar wel digitaal per mail (mailadres doorgeven s.v.p.). 

 
Graag reageren vóór 1 december. 
Als u alles bij het oude wilt laten hoeft u uiteraard niets te doen.  
Na inventarisatie van de binnengekomen meldingen kan de redactie zich 
een oordeel gaan vormen over de stand van zaken en daar wellicht voor 
wat betreft de oplage, de frequentie en de bezorging een nieuw beleid 
op uitstippelen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking in deze. 
 

Overleden 

 
17 september Betsie Beniers-Coppelmans (88) 
Alsof ik een puzzel leg, zo is mijn leven, 
Ik zoek de kleine stukjes bij elkaar. 
Een stukje nemen en een stukje geven, 
Hoort dit soms hier…. of hoort het misschien daar? 
Een stukje oorlog…. en een stukje vrede. 
 
21 september Matty van de Ven (96) 
Rijk was je leven 
Rijk waren we met jou 
Je leven is ten volle geleefd 
Lente, zomer, herfst en winter 
 
3 oktober Anny der Kinderen-van der Heijden (77) 
Dit hadden we niet afgesproken. Je zou revalideren en dan gewoon 
weer thuis komen. Maar heel onverwachts ben je gegaan. 
 

mailto:adlouwers@kpnmail.nl
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Workshop rozenkrans maken 
Voor de gezinnen in onze parochie 
hebben we tijdens de herfstvakantie 
een activiteit, die mooi aansluit bij de 
tijd van het kerkelijk jaar: Oktober-
Rozenkransmaand. Op vrijdag 28 
oktober van 15.00 tot 17.00 uur houden 
we een workshop rozenkrans maken. 
We leggen eerst uit wat een rozenkrans 
is en hoe je de rozenkrans kunt 
gebruiken. Dan gaan we zelf een 
rozenkrans maken. We sluiten de middag af met pannenkoeken. 
Zin om mee te doen? Meld je dan aan via: 
secretariaat@heiligeodaparochie.nl onder vermelding van 
‘rozenkrans-maken’. 
 
Vieringen Allerzielen 
Daags na het feest van Allerheiligen herdenken we onze dierbare 
overledenen. Allerzielen is de dag waarop vele mensen naar het graf 
gaan, een kaarsje opsteken, een mis bijwonen en bij elkaar komen om 
herinneringen op te halen aan hun lieve gestorvenen. Als Odaparochie 
gedenken wij op Allerzielen in het bijzonder degenen die het afgelopen 
jaar zijn overleden. Wij bidden: “Heer, herinner U de namen van hen, 
die gestorven zijn.” U bent van harte welkom in een van de 
Allerzielenvieringen. 
Woensdag 2 november 
Gravenzegening op begraafplaats Wolfswinkel, Son en Breugel: 14.00 
uur. 
Eucharistieviering in de Genovevakerk: 19.00 uur met aansluitende 
gravenzegening op het kerkhof achter de kerk. 
Zaterdag 5 november: Avond van het licht 
In de Martinuskerk in Sint-Oedenrode is bovendien een ‘Avond van het 
licht’, en wel op zaterdag 5 november om 19.00 uur. Dit is een 
samenkomst met sfeervolle liederen, teksten en ervaringsverhalen. 
Daarna is er een lichtprocessie tot op de begraafplaats die voor deze 
gelegenheid verlicht is met kaarsjes en fakkels. Ieder die wil krijgt een 
kaars aangereikt om op het graf van een dierbare te zetten of thuis een 
plaatsje te geven bij een foto. 
 

mailto:secretariaat@heiligeodaparochie.nl
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Lijst van overledenen in 2021-2022 
 

1 november Peter Coppens (71) 
8 november Nel Habes-van Schaijk (94) 
21 december Leo van de Sande (88) 
27 januari Mien Sanders-Coppelmans (90) 
25 februari Bert van Boxtel (84) 
3 maart Jaantje Saris-Leenderts (93) 
1 april Tjoe Khouw (91) 
30 april Jeannes Versantvoort-Jaspers (86) 
24 mei Harrie Coppelmans (79) 
21 juni Jan Swinkels (86) 
9 juli Kees Donkers (87) 
19 augustus Henk van de Weerdt (69) 
26 augustus Theo Altenburg (91) 
1 september Leny Coxon-Leunissen (85) 
4 september Grada van Lieshout-van Weert (94) 
17 september Betsie Beniers-Coppelmans (88) 
21 september Matty van de Ven (96) 
3 oktober Anny der Kinderen-van der Heijden 

 

 
 
Jas aan in de kerk! 
Met de schaarste aan gas en energieprijzen die de pan uitrijzen 
gaat de kachel op veel plaatsen een graadje of twee lager. Het 
bisdom heeft aan de parochies al laten weten, dat het daarmee 
voor de kerken niet te redden is. Met een energierekening die 3 of 
4 keer zo hoog zal uitvallen, zullen veel parochies in de financiële 
problemen komen. Daarom is het advies van het bisdom om de 
komende winter de kachel zo min mogelijk te laten branden. Aan 
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koren is het advies gegeven, om niet meer in de kerk te repeteren, 
maar een zaaltje op te zoeken. (Het Genovevakoor Son en Breugel 
heeft hier al meteen werk van gemaakt.) 
Op een informatieavond van het bisdom werd echter wel een 
kanttekening gemaakt: helemaal niet stoken is niet goed voor de 
kerkgebouwen, omdat het dan te vochtig wordt, met alle gevolgen 
van dien. Een constante temperatuur van ongeveer 12°C is aan te 
bevelen. 
Het kerkbestuur heeft besloten dit voorstel over te nemen. 
Dat zal dus betekenen, dat het ook in onze Genovevakerk in de 
wintermaanden een stuk kouder zal zijn, dan u gewend was. Een 
jas, een trui, een sjaal en misschien zelfs een plaid zijn aan te 
bevelen. Hopelijk zal het u er niet van weerhouden om naar de kerk 
te komen. Na de mis is er warme koffie en thee in den Bauw! 
 
Tuin rondom de Genovevakerk 
Het zal menig parochiaan of kerkbezoeker opgevallen zijn dat de 
zuidzijde en westzijde van onze kerk een behoorlijke metamorfose 
hebben ondergaan en nog zullen krijgen. 
Wat is er aan de hand? In beide tuinen lagen nog voor het riool 
zogenaamde gresbuizen. In het midden van de vorige eeuw waren dit 
de geijkte materialen maar ook alweer sinds enige tijd kennen we 
rioolbuizen gemaakt van pvc. De gresbuizen zijn een tijd terug aan de 
oostkant van de kerk en ook aan de zuidzijde vervangen. Aan de 
westzijde worden die eind oktober vervangen. 
Ook bleek dat de tuinen, zoals ze waren, door de tuinploeg moeilijk 
meer bij te houden waren. Enige restauratie was daarom wel gewenst. 
We hebben gekozen voor een grindbak tegen de kerkmuren, zoals aan 
de oostkant en lage beplanting, zodat ons mooie kerkgebouw ook veel 
beter tot zijn recht komt. Op de scheiding van de grond van de kerk en 
gemeentegrond komt een beukenhaagje van ten hoogste 50 cm. De 
tuinen worden verder opgevuld met bodembedekkers, waardoor het 
aanzicht zoals dat nu is behouden blijft. Ook het Heilig Hartbeeld is nu 
veel beter te zien en eveneens omringd door een grindbak. 
De fietsenstalling aan de rechterzijde van de ingang van de kerk gaat ook 
verdwijnen. Deze werd toch niet gebruikt en is nu een sta-in-de-weg. De 
lantaarnpaal blijft staan, maar de vlaggenmast komt wat beter uit de 
verf als we hem wat dichter bij de kerkmuur zetten. 
We hopen het een en ander eind november te hebben gerealiseerd. 
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Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie 
 
Evaluatie GenovevaBerichten en nieuwe GB 
Na 50 jaar begint de redactie van de GenovevaBerichten wel senior te 
worden. Omdat er nauwelijks jongeren in de kerk komen is het moeilijk 
om aan jongere verslaggevers te komen. Zij blijven van harte welkom, 
net als goede tips in die richting. De recente vacature in de redactie is 
gelukkig ingevuld door de komst van Joke Versantvoort. Voor de 
toekomstige ontwikkelingen verwijzen we naar het redactionele artikel 
op de voorpagina. 
 
Parochiële Caritas Instelling 
Van de PCI kregen we het verzoek om uit te kijken naar een vrijwilliger 
die bereid is om de vacature van de PCI in te vullen. Mocht je 
belangstelling hebben, kun je je opgeven bij het parochie bureau in Son 
of in Breugel. 
 
Poetsen Den Bauw 
Onze poetsdame heeft aangegeven dat ze gaat stoppen per 1 december. 
We zullen dus iemand anders moeten zoeken. Ook hier zijn we op zoek 
naar een of meer vrijwilligers. 
 
Bijeenkomst Torengroepen en bestuur 
Op 25 oktober vergaderen voor de eerste keer de nieuwe Torengroepen 
zuid en noord samen met het Oda bestuur. Noord wordt gevormd door 
het noordelijk deel van de parochie (Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant, 
Olland en Eerschot), Zuid is de Torengroep voor Son en Breugel. Op dit 
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moment hebben in de Torengroep Zuid zitting: Piet van de Weideven, 
Joke Versantvoort, Coen Doesburg en WilcoTilmans. 
 
Kerstvieringen 
Inmiddels zijn ook de data voor de kerstvieringen in Son en Breugel 
bekend. 
De kerstviering in Berkenstaete staat vooralsnog gepland op zaterdag 24 
december om 19.00 uur. De vieringen in de Genovevakerk in Breugel 
zijn op dezelfde avond als volgt: 
18.30 uur: Gebedsviering voor jonge gezinnen 
20.30 uur: Kerstviering 
22.00 uur: Gebedsviering met zang van Een van Zin. 
 
Verhoging prijs kaarsen 
In verband met de stijgende kostprijs is noodgedwongen besloten de 
prijs van de kaarsen zowel in de kerk als in de kapellen enigszins te 
verhogen. De waxinelichtjes, die tot nu toe € 0,50 kostten gaan naar 
€ 0,70. De prijs van de noveenkaarsen gaat van € 5,00 naar € 6,00. 
 
Uit het verslag van het parochie bestuur 
De jaarrekeningen van 2020 en 2021 zijn besproken en goedgekeurd en 
doorgestuurd naar het bisdom. 
 
Temperatuur in de kerk gedurende de winter 
Zoals u elders al heeft kunnen lezen, is besloten om in de kerk een 
minimumtemperatuur van 12 0C aan te houden. Helemaal niet stoken is 
niet goed voor het gebouw vanwege de vochtigheid. Om de gesteldheid 
van de kerk en het orgel goed te monitoren is Coen van Doesburg 
gevraagd om hierop toe te zien. 
 

 
it de  

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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Van Parochiekoor Sint Genoveva Breugel naar Genovevakoor 
Son en Breugel 
Donderdag 15 september 2022 was het definitieve afscheid en 
beëindiging van het Breugelse Sint Genoveva kerkkoor. 
Het koor werd meer dan 120 jaar geleden opgericht. Er zongen toen 
alleen mannen Heel wat Breugelse mensen hebben in het koor 
gezongen. In 1969 werd het koor gemengd. 
Gerrie Brugmans-Bouwdewijns was de laatste jubilaris die er 40 jaar bij 
was en zij kreeg daarom een speld met oorkonde overhandigd door 
onze Diaken Wilchard Cooijmans. 
Na een tijd van voorbereiding en corona heeft onze dirigent Frans 
Lemmens in februari 2021 van pastoor Robert van Aken het verzoek 
gekregen om een nieuw koor samen te stellen, samen met het 
parochiekoor Sint Petrus Banden, dat sinds 2017 zijn ‘huis’ kwijt was. 
Nu is ons Breugels koor samengevoegd met het koor van Son, wat onder 
de naam Genovevakoor Son en Breugel verdergaat. 
Begin 2022 konden wij voor het eerst met het gehele koor optreden met 
in totaal 26 zangers. Daarna werd ook het nieuwe bestuur samengesteld 
en werd er gekozen voor de nieuwe naam. Iedereen is zeer enthousiast. 
Wij hopen dan ook nog lang samen de vieringen te kunnen verzorgen. 
Nieuwe leden, vooral mannen, zijn zeer welkom! 
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De Schoenendoosactie is weer begonnen 
 
De Schoenendoosactie is weer begonnen, een prachtig initiatief, waarbij 
een schoenendoos wordt versierd en gevuld met spulletjes waar een 
kind in een ontwikkelingsland echt wat aan heeft. Denk daarbij aan 
alledaagse dingen als een potlood of tandpasta, een puzzel of een 
knuffel. 
 
Meedoen met de actie is leuk en simpel 
Folders met een korte uitleg van de actie liggen achter in de kerk en bij 
het parochiecentrum in Son. 
De dozen kunnen tot 9 november achter in de kerk worden gezet of 
worden afgegeven bij het parochiecentrum in Son, achter het 
Dommelhuis. 
Vanuit een verzamelpunt in Eindhoven worden de dozen verzonden naar 
ontwikkelingslanden en vluchtelingenkampen. 
Heeft u nog vragen, dan kunt u informatie vinden op 
www.schoenendoosactie.nl of contact opnemen met Wilma van 
Dommelen, te bereiken via e-mailadres wilma@van-dommelen.nl. 
 

 

  

http://www.schoenendoosactie.nl/
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Uitvoering van het Sons Kamerkoor 
 
Op zondag 13 november om 15.00 uur geeft het Sons Kamerkoor een 
uitvoering in de Genovevakerk. Het wordt een programma met religieuze 
muziek uit de barok. Naast werken van bekende componisten als Schütz 
en Charpentier voeren de zangers twee werken uit van de hier 
onbekende Giovanni C.M. Clari, een componist uit Pisa en tijdgenoot van 
Bach. Waarschijnlijk is dit een première voor Brabant en zeker in Son en 
Breugel! 
Het koor staat onder leiding van Paul Gieles en er wordt medewerking 
verleend door een instrumentaal ensemble en vijf vocale solisten. 
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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 

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 22 november. 

Kopij s.v.p. voor 15 november naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 

mailto:m.verbruggen.1@kpnmail.nl
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