
De Ekster 
‘pikt van alle kernen iets mee’

Weekendmissen

Za 19.00 uur Antonius van 

Padua kerk

Zo 9.30 uur Genovevakerk

Zo 8.30 uur Martinuskerk (stille mis) 

Zo 11.00 uur Martinuskerk 

Dagmissen

Antoniuskerk: ma, di, vrij, za 

om 09.00 uur eucharistieviering.

Donderdag om 19.00 uur 

eucharistieviering met 

aansluitend aanbidding tot 21.30

Ritakapel Boskant: woe 19.00 uur 

Parochiebureau Nijnsel 

Tel: 0413-472615 

Woensdag 10.30 - 11.30 uur

Parochiebureau Son

Tel: 0499-471266

Maandag, dinsdag en vrijdag

10.00 – 12.00 uur

Parochiebureau Breugel 

Tel: 0499-847241

Vrijdag 11:00 - 12:00 uur

Parochiebureau Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-476948

Donderdag en vrijdag 

10.00 - 12.00 u

www.heiligeodaparochie.nl

Rekeningnummer 

Parochie Heilige Oda

NL88 RABO 0138 2040 71

t.n.v. Parochie Heilige Oda

Herfsttij

De herfst heeft haar intrede gedaan. Na een lange, warme en

droge zomer, is het dan toch gaan regenen. De dagen

worden snel korter. De bomen laten hun bladeren vallen. En

wanneer de natuur sterft, staan we onwillekeurig stil bij de

vergankelijkheid van ons eigen leven. In het afgelopen jaar

werden ook weer velen van ons geconfronteerd met de

broosheid van het bestaan. We moesten afscheid nemen van

iemand die ons lief was. Dat laat een diepe indruk na, leegte

en verdriet. In geloof hebben we afscheid genomen en onze

dierbare overledenen toevertrouwd aan de barmhartigheid

van onze God.

Het is binnen onze kerk een goede traditie om juist in deze

tijd van het jaar, bij de gedachtenis van Allerzielen, stil te

staan bij de mensen die ons ontvallen zijn. We doen dat

door samen de Eucharistie te vieren, maar ook met een

sfeervolle ‘Avond van het Licht’. De verbondenheid met God

en met elkaar moge ons houvast bieden, juist als het leven

donker lijkt.

We wensen eenieder veel sterkte toe.

Diaken Wilchard Cooijmans
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Door Bryan van de Mortel, pastoor

Als wij goede vrienden of familie bezoeken dan hebben de meeste mensen nog altijd de

gewoonte om elkaar te begroeten met een kus. In Brabant zijn we zelfs drie kussen op de

wang gewend. Dat is ook het allereerste en allerlaatste gebaar wat plaatsvindt als de

priester is aangekomen of vertrekt. Hij zegt niet eerst “Goedemorgen” tegen de mensen,

maar hij begroet allereerst Christus zelf door het kussen van het altaar. Het altaar is geen

functionele tafel in het midden. Het gewijde altaar is symbool voor Christus zelf die de

hoeksteen is van de Kerk waar wij als gemeenschap van levende stenen rondom worden

verzameld. Daardoor staat het altaar ook altijd centraal in iedere kerk. Het is als het ware

het focuspunt waarop alle aandacht gericht mag zijn want het is het teken van Christus zelf.

Pas daarna vindt de officiële begroeting van de gelovigen plaats. Ook dat is geen

goedbedoeld “Goedemorgen” maar een gebaar dat bestaat uit twee elementen: het

kruisteken en een genade-toezegging. Het laat zien dat de Mis meer is dan een gezellig

samenzijn; het laat zien dat wij niet alleen samengekomen zijn met elkaar, hoe vriendelijk en

bekend de anderen ook mogen zijn. De begroeting van de gelovigen breekt als het ware

ons samenkomen open en richt het op de komst van de Heer onder ons. Het kruisteken dat

we maken herinnert ons dat wij als mens gedoopt zijn in de naam van de drieëne God;

Vader, Zoon en heilige Geest. Het herinnert ons eraan dat wij verlost zijn door het offer van

de Heer aan het kruis en dat wij juist door deze Eucharistie delen in zijn leven voor ons

gegeven.

Mysterie van het geloof (3)

De Begroeting

Bovendien worden wij als volk ook na het

kruisteken begroet door middel van een

zegenwens. Wederom geen

“Goedemorgen”, maar een belofte van heil

van Godswege. “De Heer zij met u”, “De

genade van de Heer Jezus Christus, de

liefde van God en de gemeenschap van de

heilige Geest zij met u allen.”, “Genade zij u

en vrede van God onze Vader en van de

Heer Jezus Christus.” Het zijn Bijbelse

woorden tot ons allen gericht die duidelijk

willen maken dat God zijn Woord tot ons

richt. Het welkom; het “Goedemorgen” dat

de priester daarna kan spreken tot de

mensen klinkt wel aardig maar kan pas

daarna worden gezegd; dat laatste is

immers maar een woord van mensen.
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Door Lambert Verhoeven

In het voorjaar heeft een aantal

parochianen deelgenomen aan gesprekken

waarbij een aantal actuele thema’s aan de

orde werden gesteld. Het bijzondere van

dit initiatief was dat deze gesprekken

wereldwijd werden gevoerd! De paus en de

bisschoppen riepen hiertoe op omdat ook

zij constateerden dat de geloofsbeleving

wereldwijd al langer aan erosie onderhevig

is. Het is alleen de vraag die makkelijker is

dan het antwoord; wat gaan, kunnen we er

aan doen..? In juni kregen we een

terugkoppeling van het bisdom ’s

Hertogenbosch en wat ons niet verbaasde

en ook wel tevreden stemde was dat de

antwoorden, bevindingen van onze eigen

parochianen niet of nauwelijks afweken van

de andere parochies in ons bisdom.

De belangrijkste conclusies nog even op

een rijtje:

• We missen het gemeenschapsgevoel!

Dat moet terug;

• Er moet vernieuwing komen zodat ook

jongere generaties zich weer bij de kerk

betrokken gaan voelen;

• Doe iets aan het hiërarchisch

leiderschap, is niet meer van deze tijd,

kijk hierbij ook naar de rol van de

vrouwen;

• Doe meer aan vorming en catechese; leg

de Bijbel nog eens goed uit in taal van

deze tijd;

• Treed als kerk meer naar buiten, laat je

zien en horen bij wereldproblemen, sluit

meer aan de bij de samenleving en wat

er in deze wereld speelt.

In 2023 komen de bisschoppen en de paus

bij elkaar om de wereldwijde

aanbevelingen tegen het licht te houden

en de even nodige als noodzakelijke

stappen te zetten naar een Nieuwe Kerk.

Tenminste, dat hopen vele gelovigen……

Uitkomsten synode 
bisdom Den Bosch

Door Antoon Buiting

Op dinsdagmiddag 19 juli tegen vijven

wordt er aangebeld. Een duidelijk

opgewonden buurvrouw zegt meteen: “Bel

gauw 112, het dak van de kapel staat in

brand!” We zien inderdaad de blauwe

rookwolken opstijgen tussen de bomen die

de Mariakapel omringen en bellen 112:

‘Rieten kap van de Mariakapel aan de

Kasteellaan brandt’. ‘Onze kapel`, zoals we

die als werkgroep, én ook buurtbewoners

noemen, brandt! Niet te geloven. De kapel

is geliefd en krijgt veel bezoek. De

bosbodem is droog en kennelijk is ook de

brandweer op het ergste voorbereid, want

naast een bluswagen arriveren snel nog

een waterwagen en een hoogwerker. Een

Poolse man is al wanhopig bezig om te

proberen met een tak met groene bladeren

de vlammen te doven maar die klimmen

vliegensvlug naar de nok richting verguld

kruis en kroon. De Rooise brandweer rolt

geroutineerd slangen uit. Al snel is de

brand geblust en schade beperkt gebleven

tot hoofdzakelijk de linkerzijkant van het

dak. Er wordt nageblust en smeulend riet

uit het dak getrokken. Verzekeringsbedrijf

Donatus spant een oranje zeil over de

gehele kap te om verdere schade door

lekkend regenwater te voorkomen.

Gelukkig is er aan de binnenkant

nauwelijks schade. Wanneer de rieten kap

wordt hersteld is nog niet bekend.

Het dak van de 
Mariakapel brandt! 
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Aanmelden voor de eerste communie en het vormsel

Door Lambert Verhoeven

Het hoogtepunt van de decembermaand is vanzelfsprekend de geboorte van het

Jezuskind op de 25e maar dat wil niet zeggen dat je daarvoor ook al niet wat kunt

vieren. In Nijnsel wordt daar al op voorgesorteerd. Op 09 december wordt er een

kerstmarkt gehouden, dat was voor de coronatijd al een succes. De Antoniuskerk is

daarbij geopend en te bezoeken.

In Nijnsel begint de kerst al vroeg

Op 12 en 15 december wordt er in alle klassen van

de Sterjasmijnschool een kerstproject georganiseerd

met allerlei wisselende workshops door de dag heen.

Vanzelfsprekend wordt de kerk bezocht en komt het

kerstverhaal (opnieuw) tot leven.

Op 19 december tenslotte zal er een heilige mis

worden opgedragen in Ontmoetingscentrum de

Beckart, speciaal voor oudere inwoners van Nijnsel

en de omliggende dorpen. Een aantal van hen maakt

ook al gebruik van de mogelijkheid om daar één

keer per week op woensdag gezamenlijk de lunch te

gebruiken. Een initiatief (het Eetpunt) dat goed

aanslaat en waarvoor de betrokken en enthousiaste

vrijwilligers terecht veel lof mogen ontvangen.

In Nijnsel zal de decembermaand dus niet bepaald

geruisloos voorbij gaan en meester kerststalbouwer

Piet van de Sande zal dus al vroeg de os, de ezel en

de schapen van stal moeten halen.
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Met het in gebruik nemen van het nieuwe parochiecentrum in Sint-Oedenrode, starten we

ook met een geloofscursus: een avond voor ontmoeting en samen leren over geloof en ons

leven. De avonden zijn opgebouwd rond de filmreeks Sycamore. Een programma van

laagdrempelige filmpjes die de verbinding late zien tussen ons dagelijks leven en het

christelijke geloof. Telkens bekijken we een stukje film, pauzeren dan even en stellen vragen

zoals: Waar ging het over? Wat betekent dit voor mij? Wat is de band met mijn eigen leven?

De films worden gepresenteerd door pastoor Stephen Wang, een katholiek priester en

leraar. In iedere film staat er een bepaald onderwerp centraal. In de film bespreekt pastoor

Wang dit onderwerp terwijl hij wandelt door het Engelse landschap. Dit wordt afgewisseld

met straatinterviews en onderbroken door de gespreksmomenten. Iedere bijeenkomst

begint met een kopje koffie/thee, daarna bekijken we de film.

Voor dit jaar staan er drie bijeenkomsten gepland: dinsdag 8 november, dinsdag 29

november en dinsdag 13 december. In het nieuwe jaar gaan we verder.

Het thema van 8 november is ‘Op zoek naar geluk’. Opbouw van de avond:

19.30 uur: binnenkomst, kennismaking, bijpraten onder het genot van een kopje koffie/thee.

19.45 uur: film en gesprekken.

20.45 uur: afronding 

Plaats: Parochiecentrum.

Iedereen, die nieuwsgierig is, is welkom. Aanmelden kan via e-mail: 

secretariaat@heiligeodaparochie.nl onder vermelding van Sycamore

In gesprek over geloof en leven: Sycamore

In deze editie van de Ekster is een keer geen puzzel te vinden. Gelukkig hebben we nog

wel een winnaar bekend te maken van de vorige puzzel. Dit is geworden: Marijn Jaspers

uit Sint-Oedenrode. Hij kan zijn prijsje komen afhalen bij het nieuwe parochiecentrum.

Proficiat!

Prijswinnaar puzzel
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Vieringen Allerzielen
Op 02 november, daags na het feest van Allerheiligen, herdenkt de kerk haar 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.

Zaterdag 29 oktober

Antonius van Paduakerk – Nijnsel

Eucharistieviering en gravenzegening om 19.00 uur

Woensdag 2 november

Genovevakerk – Breugel

Eucharistieviering en gravenzegening om 19.00 uur

Martinuskerk – Sint-Oedenrode

Eucharistieviering 19.00 uur

Gravenzegening Martinuskerkhof, Sint-Oedenrode 13.30 uur

Wolfswinkel, Son en Breugel 14.00 uur

Boskant 14.30 uur

Olland 15.00 uur

‘Avond van het Licht’ op zaterdag 5 november
In de Martinuskerk in Sint-Oedenrode is er naast bovenstaande vieringen ook een ‘Avond

van het Licht’, en wel op zaterdag 05 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.

Martinuskerk – Sint-Oedenrode 05 november om 19:00 uur

Wij gedenken onze dierbare overledenen…..



PAROCHIE HEILIGE ODA • SINT-OEDENRODE • SON EN BREUGEL • WWW.HEILIGEODAPAROCHIE.NL 

Door Lambert Verhoeven

die mooie zomer. De zomer was in elk

geval heet en droog. Een zegen voor

strand-, terras-, festival- en

zonliefhebbers. Minder voor de boeren en

hun gewassen en voor mensen met een

grote tuin. De bladeren begonnen al

vroeg te vallen, het vee zocht de schaduw

op. Regelmatig hitteplannen voor oudere

mensen. Kortom, velen zullen met

gemengde gevoelens terugkijken op de

afgelopen zomer.

En nu we het toch over

buitenevenementen hebben….. In onze

parochie en om precies te zijn in Nijnsel,

vinden jaarlijks twee bijzondere

evenementen plaats. Rond 13 juni de

Openluchtmis ter ere van de heilige

Antonius van Padua, patroonheilige van

de kerk in het Processiepark. En op de

eerste zondag van augustus de

Oogstdankviering op Hoeve Strobol. Ook

deze vieringen mochten zich verheugen

op mooi weer en, mede daardoor, op veel

belangstelling. Er hangt altijd een aparte

sfeer als je met vele anderen in de

openlucht mag genieten van een

bijzondere viering, opgeluisterd door

mooie muziek van koor en/of harmonie.

Tonnie Donkers maakt traditioneel altijd

een mooie fotoreportage en het is iedere

keer weer een uitdaging om uit al dat

moois daar één foto uit te kiezen. En toch

lukt dat telkens, kijk maar…….

Het is weer voorbij…

Door Johanna van de Ven

Op een zomerse middag fiets ik de

Eerschotsestraat in op zoek naar

huisnummer 66. De voordeur gaat met een

wijds gebaar open en ik word vriendelijk

ontvangen door Joke van den Brand - van

Gastel waar in de keuken ook Riny van der

Kallen wacht.

Joke en Riny vormen samen met Sannie de

Rooij en Anny van Gastel uit Son en

Breugel de Werkgroep Telefoon

Achterwacht van de parochie. Dit is een

werkgroep die veelal achter de schermen

opereert maar van grote betekenis is. Na

een uurtje met de dames gepraat te

hebben ben ik daar helemaal van op de

hoogte.

Zij beschikken over een aparte telefoon die

rondgaat binnen de werkgroep. Om

beurten is de telefoon een week bij een

van de leden, dus gemiddeld één week per

maand. Zij nemen de telefoon op buiten

de openingstijden van het

parochiesecretariaat. Bij spoedgevallen

moet u denken aan een verzoek tot

ziekenzalving of het melden van een

overlijden. De werkgroep verricht bij het

melden van een overlijden alvast enkele

administratieve handelingen en neemt

daarna contact op met de pastor. Zij geven

aan dat er nauwelijks onnodig gebruik

gemaakt wordt van het telefoonnummer.

Zo wel, dan zoeken ze naar een oplossing.

Ze vinden het tenslotte fijn om mensen te

helpen! Past de Werkgroep Telefoon

Achterwacht ook bij u? Neem dan contact

op met het secretariaat en zij zullen u van

harte uitnodigen voor een gesprek.

Wie gaat de werkgroep 
‘telefoon achterwacht’ 
versterken?
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Door Nico Witlox

Er is in 2015 een subsidie instandhouding monumenten (SIM) toegekend van € 116,715,-

voor de periode 2016 tot eind 202. In voorgaande periode 2015/2021 is ad. €59.334,-

besteed. Hiervan resteerde nog een bedrag van € 57381,- te besteden tot eind 2022,

vanwege een jaar verlenging in verband met corona.

De volgende werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd of ingepland:

1. Hout constructie torenspits: actieve bonte knaagkever laten bestrijden; Gereed.

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

vergaarbakken aanbrengen; Gereed.

3. Verniswerk van de entreedeuren entree en transepten bijwerken; Gereed.

4. Schip en transepten loopbruggen voorzien van tweede leuning en timmerwerk; Gereed.

5. Oriëntatieverlichting in de traptoren en torenspits aanbrengen en de kapotte tl’s in de

kapconstructie van de kerk (boven de gewelven) vervangen door LED- verlichting;

Uitvoering gepland voor oktober/november.

6. Binnen schilderwerk ramen kelder en bij sacristie inclusief alle kitnaden vervangen;

Uitvoering gepland oktober/november.

7. Voeg- en metselwerk herstel fundering; Gereed.

8. A. grindkoffer grenzend aan kerkhof; Koffer gereed. Nog vullen met grove grind en

daaroverheen met fijner grind dat niet gevoelig is voor vandalisme, vol storten.

Afwerking gepland september. B. grindkoffer grenzend aan Beemdstraat; Uitvoering

gepland september. Vullen met grove grind daaroverheen met fijn grind dat niet

gevoelig is voor vandalisme, vol storten.

9. Riolering oude gresbuizen vervangen door pvc binnen 1,5m tegen kerk gelegen aan

begraafplaatszijde; Gereed.

10. Sluitpost riolering oude gresbuizen vervangen door pvc aan de Sint Genovevastraat;

Uitvoering: oktober, november.

Totaal € 58.867,70 inclusief.

Restant: € 57.381 - € 58.867,70 = € 1.486,70 meer uitgegeven dan subsidiebudget.

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 Heilige Oda 50%,

Onze St. Genovevakerk is een prachtig voorbeeld uit de gotische periode omstreeks de

tweede helft van 1500 en de toren is te kenmerken als de inmiddels zeldzame kempische

gotiek. Met het uitgevoerde onderhoud zijn we weer een stap verder om ons religieus en

cultureel erfgoed in juiste conditie te houden, zodat we hier allen gebruik van kunnen

blijven maken. Een Brabantse parel te midden van onze mooie kerkgemeenschap Son en

Breugel. Ook een oprecht woord van dank aan alle betrokkenen die hier een bijdrage aan

geleverd hebben.

Status onderhoud Genovevakerk Breugel
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As ge ongemerkt wa grijzer bent geworre,

- hedde gullie da nou ok – .

as g´oew wilde haore bent verlorre,

veine z´oe al gauw ´nen auwe sok.

“ Onze vadder is vort hul wa muuger

en hullemol zu kwiek nie mir.

En hij praot alleen nog over vruuger…”

zegge die van ons ; “ Daor hedd´m wir….”

´t Is waor, ge grijpt steeds dikker trug naar oew verleje,

dagge overdreven en royaal romantiseert.

Ge denkt : “Hoeveul jaor is ´t ammel nie geleje…”

en ; “Vruuger waar ‘t nog nie zu verkeerd.”

Hedde gullie da nou ok nie ‘n klèn bietje,

of mijmer ik allinnig over diejen tijd ?

In munne kop speule verhale, flarde van ‘n liedje ;

klèn stukskes mar, want hul veul dinge ben ik kwijt.

En ik loop dik in m’n eige wa te morre

as ik aachter munne winkelwage sjok,

en rondkijk, wattur van de wirreld is geworre.

Ik vein ‘t zo veranderd….hedde gullie da nou ok ?

Ik weet nie hummol krek, wattur nou mis is,

mar ik von ‘t vruuger toch wa wermer allemaal.

’t Waar nog nie altijd zunnen harden “bisnis”

en ok nog nie zo’n kommersjeel verhaal.

Vruuger leerde oewen eigen “ ik” opzij te legge

en dagge d’r ok vur mekaar moest zijn.

Mar nou heurde toch mar al te dik vort zegge:

“Alles goed en wel, mar nie bij mijn….”

Vruuger….mar nou zit ik ‘r toch wir over te praote.

Zou ‘t misschien dan toch de waorheid zèn,

da ik da toch mar verdimmes slecht ken laote ?

Dan he´n ze nóg gelijk, die jong van mèn….

Wa mènde gullie, moet ik mi ´t verlede breke

en wor ik echt ´nen auwe zeversok,

die in “de goejen auwen tijd” is blijve steke ?

Of – eerlijk zegge – hedde gullie da soms ok…… ?

Ad Louwers

Nostalgie

Overleden:

Son en Breugel:

24-05 Harrie Coppelmans, 79 jaar

21-06 Jan Swinkels, 86 jaar

19-08 Henk van de Weerdt, 69 jaar

01-09 Leny Coxon – Leunissen, 85 jaar

05-09 Grada van Lieshout – van Weert, 94 jaar

21-09 Matty van de Ven, 96 jaar

Sint Oedenrode:

29-05 Louis Kleijne, 82 jaar

03-06 Peter Willems, 84 jaar

16-06 Jan Bekkers, 88 jaar

20-06 Truus Moeskops – van der Wijst, 94 jaar

25-06 Piet Verrijt, 76 jaar

30-06 Dora van Schijndel – Wapstra, 87 jaar

04-07 Will van den Brand – van de kamp, 88 jaar

31-07 Jan Kusters, 92 jaar

03-09 Mia van Deijck – Peeters, 89 jaar

06-09 Martien Raaijmakers, 86 jaar

14-09 To Lathouwers – van Weert, 87 jaar

28-09 Miet van Acht – van Zutven 94 jaar

Nijnsel:

29-05 Corry Schoenmakers - Horrevorts, 90 jaar

23-06 Jet van de Meerakker – Bekx, 89 jaar

16-09 Miet Verhagen – Sanders, 90 jaar

Doopsel:

Breugel:

03-07 Joanne Wullems

17-07 Arthur Geijtenbeek

17-07 Casper Wiersma

28-08 Frans Kraus

Sint Oedenrode:

19-06 Filou Onland

10-07 Fabian Mettel

17-07 Jones Koonings

14-08 Imme Schlegl

25-9 Mila van der Heijden

Nijnsel:

02-10 Miley van Erp

02-10 Bentley van Erp

Familieberichten
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Door Ad Louwers

Traditiegetrouw op de eerste zondag van september, de feestdag van St. Genoveva,

patroonheilige van de Breugelse kerk, wordt de vrijwilligersbijeenkomst gehouden, voor al

diegenen, die zich het hele jaar door inzetten voor onze parochie. 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 want niet minder dan 120

vrijwilligers hadden zich aangemeld.

De dag werd begonnen met een door pastoor Van de Mortel en diaken Cooijmans

gecelebreerde mis voor een weer eens bijna volle kerk. Daarna toog het gezelschap naar

de Bongerd, waar Martony en zijn crew al klaar stonden met een welkomstdrankje en

vervolgens een keurig verzorgde brunch uitserveerden, die bij iedereen bijzonder in de

smaak viel.

Geslaagde vrijwilligersbijeenkomst Son en Breugel

Pastor Bakermans, de emeritus zielenherder van

de Petrus Banden parochie had op vrijdag 8 juni

de eer toebedeeld gekregen om samen met de

Sonse voorleeskampioene Nina vaan Amelsvoort

de officiële opening te verrichten van de tot

dorpshuis getransformeerde voormalige Petrus

Bandenkerk. De gemeenschap van Son en

Breugel heeft er met groot enthousiasme bezit

van genomen. Het is een open en inmiddels al

druk bezochte ontmoetingsplaats geworden voor

heel het dorp waarin tal van verenigingen en

instanties zijn neergestreken en inmiddels hun

plek hebben gevonden.

Foto is gemaakt door Wil Feijen.

Petrus Banden-kerk is nu Dommelhuis

Wilchard sprak heel even kort de vrijwilligers toe, prees het

initiatief tot samenvoeging van de beide vrijwilligers-

bijeenkomsten 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, namelijk

Hans Braam, Dymphy Brugmans en Betsy van Agt.

Na de gezamenlijke maaltijd was er gelegenheid te over om

onder 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 vrijwilligersbestand. Want we moeten hier

aan blijven werken. Wie voelt zich geroepen, zouden we tot

slot willen zeggen. Vacatures genoeg…



PAROCHIE HEILIGE ODA • SINT-OEDENRODE • SON EN BREUGEL • WWW.HEILIGEODAPAROCHIE.NL 

Eindelijk het is zover,

we zijn verhuisd!

Van: Naar:
Mgr. Bekkersplein 1 Borchmolendijk19a

30 september/1 & 2 oktober

Op maandag 3 oktober zijn we onze werkdag begonnen op de nieuwe locatie.

De plek is nieuw en veel is er veranderd, maar onze openingstijden blijven

hetzelfde. Maandag t/m vrijdag van 10.00u tot 12.00u.

Nu is het nog een beetje rommelig en zijn we samen bezig alles een plek te

geven. We kunnen blijven vertellen over hoe mooi het is geworden maar u

kunt het beter met eigen ogen komen bekijken. We laten het graag vol trots

aan u zien.

Uitnodiging:
Maandag 17, dinsdag 18 en 

donderdag 20 oktober

Van 10.00u tot 12.00u

Parochiecentrum Heilige Oda

Borchmolendijk 19a,
5492 AJ, Sint-Oedenrode

Tijdens deze dagen zullen we u met wat lekkers ontvangen en hebben we 

tijd om u rond te leiden. Wij hopen u dan persoonlijk te ontmoeten!

Groetjes Evelien, Berdien & Chantal              
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Door Corrie Bekkers (tekst ingekort door redactie)

De interieurverzorgers van de Martinuskerk zijn plichtsgetrouw. Ondanks hun hoge leeftijd

voelen ze zich verantwoordelijk voor het schoonhouden van de kerk. Waarom Sjaan van der

Vleuten (76) na veertig jaar nog steeds de kerk poetst? Ze haalt haar schouders op. ,,Iemand

moet het doen. Al kom je hier niet regelmatig voor een viering dan kun je nog zorgen dat

dit prachtige gebouw schoon blijft.” Met Thea Willems (68), het echtpaar Betsie (68) en

Casper van der Staak (73) plus drie dames waaronder twee van 83 jaar oud, houdt ze de

kerk proper. ,,Toen ik begon waren we met veertig vrijwilligers die in groepjes wekelijks een

deel van de kerk onderhanden namen. Nu zijn we nog met zeven senioren en poetsen we

één ochtend per twee maanden.”

Sjaan vindt dat de kerk er tijdens weekendvieringen netjes uit moet zien. Daarom veegt ze

plichtsgetrouw elke vrijdag het portaal, poetst de ruiten en zwabbert overtollige pluisjes uit

het gangpad. Thea Willems houdt al vijfentwintig jaar de sacristie en de Odakapel schoon.

Casper van der Staak bedient de schrobmachine. Rond pilaren, tussen de banken en in

moeilijke hoekjes kan de machine niet komen. “Dat doet mijn vrouw met emmer en dweil.”

Betsie nam 35 jaar geleden de poetstaak over van haar oude tante.

Een nette kerk geeft veel voldoening

In aanloop naar haar feestdag op 2 november zijn

er ook dit jaar diverse activiteiten rond de patrones

van onze parochie: de heilige Oda:

• Scholen bezoeken de Martinuskerk voor een

fotospeurtocht

• Lezing over het leven van Oda

• Maken van adventskransen

• Vieringen in de drie kerken van onze parochie in

het teken van Oda.

Ook zullen weer de mooie Oda-noveenkaarsen te

koop worden aangeboden.

U bent van harte welkom!

Vieringen Oda-week
Redactie

Ad Louwers

Johanna van de Ven

Piet Slegers

Lambert Verhoeven

Lay out

Marga Cooijmans

Kopij naar

communicatie@heiligeodaparochie.nl

Drukwerk:

Printservice Sint-Oedenrode

Centraal secretariaat Parochie heilige Oda

Borchmolendijk 19a, 5492 AJ, Sint-Oedenrode

Tel. 0413 477741

Secretariaat@heiligeodaparochie.nl

Volgende Ekster 

verschijnt op 17 

december 2022

Aanspreekpunt Willemien Vermeulen spreekt

haar waardering uit: ,,Eigenlijk is dit

ondoenlijk. Het parochiebestuur zoekt naar

een schoonmaakbedrijf. Maar dat kost veel

geld en momenteel zitten deze bedrijven

praktisch zonder medewerkers.” Sjaan: “We

hopen dat jongere mensen ons willen

versterken. Wij piepen en kraken maar geven

het pas op als er aflossing is. Want samen

poetsen en koffiedrinken is best gezellig. En

het geeft ons veel voldoening als deze

eeuwenoude kerk er weer netjes uitziet.”


