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 Genoveva  

 Berichten  

  
  

Jaargang 9, nummer 9           november 2022  

 

Van de redactie 
In het vorige nummer van GenovevaBerichten hebben we een enquete 
opgenomen om te peilen in hoeverre ons blad nog in een behoefte 
voorziet. Mocht u deze hebben gemist, dan stellen we u in de 
gelegenheid alsnog te reageren. 
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. 

mailto:adlouwers@kpnmail.nl
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Advent 
De advent is een tijd van blijde verwachting: We herdenken dat 
tweeduizend jaar geleden Jezus bij de mensen kwam om een boodschap 
te brengen van vrede en naastenliefde. Zo’n boodschap moet ook 
destijds toch met blijdschap zijn ontvangen. Maar dat liep wel even iets 
anders. 
Tijdens zijn openbare leven ontstond er een spanningsveld binnen het 
Joodse volk. De echte Joden waren niet gediend van die nieuwlichter 
Jezus uit Nazareth en keerden zich af van hem en zijn leerlingen. Zijn 
openbare leven duurde slechts drie jaar en daarna werd hij uit de weg 
geruimd door de Joodse leiders en de Romeinen als een lastige 
misdadiger. Jezus had echter een indringende boodschap. Ieder mens 
mocht de belofte van Jaweh gestalte geven door medemenselijkheid, 
aandacht voor de minsten en armen en op zoek gaan naar een leefbare 
wereldvrede. 
In onze westerse wereld dreigt de boodschap van Jezus overruled te 
worden door stromingen van techniek, politiek en door een 
allesoverheersende zucht naar macht en geld, gevoed door egoïsme. De 
boodschap van de man uit Israël staat de huidige zucht naar groter en 
meer in de weg en zo zien we de christelijke kerken langzaam leeglopen. 
Kerstmis is niet meer het verhaal van Jezus maar werd vervangen door 
commercie, een feest van eten, drinken en reizen. De Nederlandse 
bisschoppen roepen ons op om de boodschap van Jezus: “Een betere 
wereld met bijzondere aandacht voor de minstbedeelden”. Vier weken 
bezinningstijd voor ons christenen met de vraag: Hoe kan ik mijn 
levenswijze richten op die bevrijdende boodschap van vrede en 
toekomst waar iedereen echt kan leven? 
Advent: op zoek naar een nieuwe levensadem, een kring van mensen in 
liefde brekend en delend, werken aan een wereld, waarin het leven van 
een Kerstkind kan opbloeien. 
 
Bijdrage van Pastoor Bakermans 
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Oda On Tour 
Op 27 november vieren we de feestdag van de patrones van onze 
parochie, de heilige Oda. 
Het beeld en de relieken van Oda gaan, vanwege deze feestdag, naar de 
verschillende kerken van onze parochie en dus ook naar de 
Genovevakerk in Son en Breugel. De viering zal in het teken staan van 
de heilige Oda, er worden Odakaarten en -kaarsjes uitgedeeld, en 
noveenkaarsen met een afbeelding van Oda worden verkocht. 
U bent van harte uitgenodigd: zondag 27 november 9.30 uur. 
 

 
Kerstconcert door de opleidingsharmonie 
Een uurtje muziek, gedichten en verhalen in kerstsfeer op vrijdagavond 
16 december om 20.00 uur in de Genovevakerk in Breugel. 
De malletgroep en de opleidingsharmonie van Pro Honore et Virtute 
brengen een gevarieerd kerstprogramma voor iedereen. Van bekende 
kersthits tot mooie ballads. De jeugdige muzikanten zullen laten horen 
wat zij in hun mars hebben. Ze bieden u een uur muziek om ontspannen 
het weekend en de kerstperiode in te gaan. 
Nieuwsgierig geworden? De toegang is gratis. U kunt gewoon op de 
avond zelf een plekje zoeken naar keuze. 
Meer weten over Pro Honore et Virtute? Kijk eens op www.phev.nl 

http://www.phev.nl/
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Communie voorbereiding 
Op zondag 6 november kwamen we met de eerste communicanten en 
hun families bij elkaar in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode. Na een 
korte introductie werd de groep verdeeld in drieën. 
Groep 1 bleef in de kerk en kreeg daar de stof van les 1 van het project 
voorgeschoteld en een leuke quiz. Groep 2 ging tegenover de kerk naar 
het gebouwtje van “Rooi Thuis” waar iedereen een mooi plaatje over 
Jezus uitzocht en kon vertellen waarom dat het mooiste plaatje was. 
Omdat ieders smaak anders is, kregen we gevarieerde uitleg waarom nu 
dat plaatje het meest aansprak. Zo alles bij elkaar leerden we ook de 
verhalen achter de plaatjes kennen. Groep 3 ging naar het nieuwe 
parochiecentrum waar de koffie, thee en limonade klaar stonden met 
ook nog koekjes en snoepjes. Onder leiding van enkele geroutineerde 
knutselaars konden de kinderen kiezen uit verschillende knutsels van 
Sint Maarten die met veel plezier in elkaar gezet werden. Ook konden 
de kinderen kiezen of ze tijdens de optocht Sint Maarten wilden 
uitbeelden, de arme bedelaar of een van de soldaten. Aan het einde van 
de middag zouden we met zijn allen van het parochiecentrum in optocht 
naar de kerk lopen. Helaas moesten we vanwege de regen uitwijken 
naar de kerk. Daar kregen alle kinderen een mooie lampion met lichtje 
en werd het verhaal van Sint Maarten verteld. 
Tot slot hebben alle kinderen met hun lampion achter onze diaken een 
optocht door de kerk gelopen. Ondanks de regen toch wel een geslaagd 
begin van het communie project. 
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Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie 
 
Evaluatie Genoveva Berichten 
De redactie van de GenovevBerichten heeft een enquête gehouden 
onder personen die de gedrukte uitgave van het blad krijgen. Tot nu toe 
zijn er 35 reacties binnen van degenen die deze gedrukte versie niet 
meer willen ontvangen, waarvan er 18 hebben aangegeven voortaan in 
plaats daarvan de digitale versie te willen ontvangen. 
 
Naamswijziging Torengroep Zuid 
In een bijeenkomst met het parochiebestuur heeft de Torengroep laten 
weten voortaan de naam “Torengroep Son en Breugel” te gebruiken. 
Uit de nieuwe “Beleidsnotitie ”blijkt dat er nu meer belangstelling is 
voor het eigene van elke kern. Het hoeft niet langer een 
“eenheidsworst” te worden. 
 
Uitvaarten 
Pastor Bakermans heeft aangeboden om de gedachteniskruisjes, die na 
een jaar nog in de kerk hangen, weg te brengen naar de partners van de 
overledenen of naar families die in Son en Breugel wonen. Hij zal eerst 
contact opnemen om te horen of men daar prijs op stelt. 
 
Geluid in de kerk 
We hebben wat geëxperimenteerd met het geluid in de kerk. Volgens 
ons doet de installatie het nu redelijk goed. Wel moeten we alle sprekers 
er op wijzen dat ze goed in de microfoon moeten praten. 



~ 6 ~  
  

 
AED geplaatst 
Na reparatie is de AED weer geplaats en werkt weer. 
 
Kerk versieren voor Kerstmis 
Wendy Rombouts gaat met enkele vrijwilligers de kerststal opzetten. Dit 
jaar wordt dat een extra uitdaging omdat de doopvont nu voor op het 
priesterkoor staat. Hopelijk krijgen zij het voor elkaar om dat rondom de 
doopvont op te bouwen. 
Ook de oude kerststal van Son zal door de klusploeg weer worden 
opgezet in de aula van Berkenstaete. 
 
Kachels Den Bauw 
De nieuwe kachels in Den Bauw hangen, zodat we op zondag weer warm 
koffie kunnen drinken. 
 
Stand van zaken tuin rondom de kerk 
Inmiddels is de riolering vervangen en de regenwaterafvoer van het dak 
ondergronds weggewerkt. De fietsenstalling is verzet, alsook de 
vlaggenmast en de lantaarns. 
Vervolgens is de beplanting aangelegd. Daarover kunt u elders in dit blad 
meer lezen. 
 
Kindernevendienst in Den Bauw 
Omdat het erg krap wordt in de sacristie als er zeven kinderen en ook 
nog twee begeleiders samen bezig zijn, stelt de groep voor om deze 
diensten in Den Bauw te houden. Dan vragen we de ouders om de 
kinderen daar voor de viering af te leveren. Wel even aan de kinderen 
laten weten waar de ouders gaan zitten. Liefst allemaal in de linker 
zijbeuk. 
 
Poetsen in Den Bauw 
De oproep voor een poetsdame (of heer!) voor Den Bauw heeft tot nu 
toe nog niets opgeleverd. Dus hierbij nogmaals het verzoek: als u hier 
iets voor voelt, meld u aan bij een van de leden van de Torengroep. 

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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Workshop Adventskrans-maken voor gezinnen, kinderen en 
ieder die wil 
 
Kerstmis lijkt nog ver weg. Maar al voordat we Sinterklaas vieren, begint 
de voorbereidingstijd op Kerstmis, de Advent. In de Advent gaan we 
aftellen naar Kerstmis. Veel kinderen doen dat thuis met een Advents-
kalender, waarbij het elke dag weer een verrassing is, wat er achter het 
volgende deurtje zit. 
In de kerk tellen we af naar Kerstmis door vanaf de eerste zondag van 
de Advent telkens één kaars meer aan te steken op de Adventskrans. Als 
de vier kaarsen branden, vieren we in de daaropvolgende week 
Kerstmis.  
Ook voor thuis is zo’n adventskrans leuk en ook goed zelf te maken. Op 
zondag 27 november, de eerste zondag van de Advent, houden we een 
workshop Adventskrans maken. Mensen die zelf een Adventskrans 
willen maken, (kinderen en volwassenen) gaan daarvoor op 
zondagmiddag, aansluitend aan de familieviering in de Martinuskerk, 
naar de zaal van Thuis in Rooi, recht tegenover de kerk. Daar zal 
allereerst gezorgd worden voor drinken en een broodje, waarna ieder 
aan de slag gaat om een Adventskrans te maken. De workshop duurt 
van ongeveer 12.00 tot 14.00 uur. Op het laatst zullen de 
Adventskransen worden gezegend. 
Er is materiaal om de kransen te maken aanwezig, maar als u zelf 
kaarsenhouders hebt, is dat wel fijn. Wilt u dit dan doorgeven bij het 
aanmelden? In verband met de inkopen en de lunch willen we graag 
weten hoeveel mensen er komen. Opgeven kan tot uiterlijk 23 
november via: secretariaat@heiligeodaparochie.nl  
Tot zondag 27 november! 
  

mailto:secretariaat@heiligeodaparochie.nl
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Aanplant tuinen rondom de Sint Genovevakerk 
 
Op maandag 14 en dinsdag 15 november werden de tuinen rondom onze 
mooie Sint Genovevakerk van het nodige groen voorzien. De tuinploeg 
en de schoefelploeg namen die taak op zich. Het was een genot hoe 
enthousiast onze vrijwilligers aan de slag gingen. Nadat het 
voorbereidende grondwerk al was verricht door de fa. Kuypers en de 
grond waar de beukenhaag moest komen al was voorzien van de nodige 
mest, kon op deze stralende maandag de aanplant beginnen. Er werd 
een beukenhaag van ongeveer 70 meter aangelegd en parallel aan de 
grindbak werden meer dan honderd hortensia's geplant. Tussen de 
beukenhaag en de hortensia's werden bodembedekkers geplant, welke 
straks een groen geheel gaan vormen en waarbij de hortensia's in hun 
bloeitijd voor een fraai effect gaan zorgen. Bodembedekkers en 
beukenhaag zullen niet hoger worden dan 40 - 50 cm. 
Het is de bedoeling dat ons mooie kerkgebouw goed zichtbaar zal blijven 
tussen al het groen. Wie zich nog herinnert hoe de situatie rondom de 
kerk twee jaar geleden was, kan constateren dat er behoorlijk veel werk 
is verzet. We zijn dan ook zeer verheugd en veel dank verschuldigd aan 
de vrijwilligers van de tuinploeg en schoefelploeg. Hier volgen hun 
namen: 
Sjef Donkers, Jan Koks, Toon van de Linden, Piet van de Weideven, Mari 
van Acht, Hans de Beer, Frans Donkers, Jan van Maasakkers, Janus van 
de Wijdeven, Carel van de Wijdeven, Jan Vervoort, Gérard de Bij, Coen 
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Doesburg. En Hein van de Laar zorgde dat ook de voortuin van de 
pastorie er weer keurig bij ligt. 
Tot slot is hier ook een woord van dank op zijn plaats aan de fa. Kuypers, 
de Torengroep Son en Breugel en Nico Witlox, namens het 
parochiebestuur, voor al het vele belangeloze werk. 
 
Kerstfilm voor kinderen: De ster 
Om alvast op de familiekalender te schrijven: in de kerstvakantie, op 
vrijdag 30 december 15.00-17.00 uur, gaan we voor kinderen een mooie 
kerstfilm draaien in het parochiezaaltje naast de kerk van Nijnsel. ‘De 
Ster’ is een moderne animatiefilm over het klassieke kerstverhaal, de 
geboorte van Jezus, verteld vanuit een originele invalshoek. We volgen 
Bo, een kleine, maar dappere ezel. Hij verlangt naar een leven dat uit 
meer bestaat dan de dagelijkse sleur in de molen in het dorp. Op een 
dag vindt hij de moed om te ontsnappen en begint hij eindelijk aan het 
avontuur van zijn dromen. Tijdens zijn reis wordt hij vergezeld door 
Ruth, een lief schaap dat haar kudde is verloren, en Dave, een duif met 
grote ambities. Samen met drie grappige kamelen en enkele excentrieke 
beesten uit een stal volgen Bo en zijn vrienden een ster en worden ze 
per ongeluk helden in het bekendste en allereerste kerstverhaal…  
Voor drinken en popcorn wordt gezorgd! 
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VOOR DE KINDEREN 

 

 

Komen jullie ook 27 november om 12.00 uur een adventskrans maken 
in de zaal van Thuis in Rooi? 

(recht tegenover de Martinuskerk) 
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Kerstpakkettenactie 2022 
De Stichting Kerstpakkettenactie Son en Breugel organiseert ook dit jaar 
weer de kerstpakkettenactie voor mensen in onze gemeente die moeite 
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Wilt u ook uw steentje bijdragen en iemand anders een plezier doen? 
U kunt uw kerstpakket of losse producten afgeven bij de Protestantse 
kerk. Denk bijv. aan koffie, thee, vruchten op sap, bonbons, lekkers voor 
kinderen of zomaar iets extra’s. 
Wat zou u zelf graag in een Kerstpakket vinden? 
De vrijwilligers van de Kerstpakkettenactie zorgen ervoor dat uw gift 
terecht komt bij diegenen die dat goed kunnen gebruiken. 
De pakketten worden met veel zorg samengesteld en er wordt gelet op 
de samenstelling van het betreffende gezin. 
Uw financiële gift wordt zeker ook gewaardeerd. U kunt deze storten op 
onze bankrekening NL80 RABO 0198 6344 39 t.n.v. Stichting 
Kerstpakkettenactie Son en Breugel. 
Tot en met 23 december kunt u uw pakketten of financiële gift afgeven 
bij de Protestantse kerk aan de Zandstraat 26 in Son. 
Openingstijden: 

- 12 tot en met 16 december, 10.00 tot 12.00 uur 
- 19 tot en met 22 december, 9.30 tot 16.00 uur 
- 23 december, 9.30 tot 12.00 uur. 

Voor informatie kunt u ook terecht op onze website: 
www.kerstpakkettenactiesonenbreugel.nl en onze facebookpagina: 
Kerstpakkettenactie Son en Breugel. 
 
Hartelijk dank namens de Stichting Kerstpakkettenactie Son en Breugel 

http://www.kerstpakkettenactiesonenbreugel.nl/
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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 20 december. 

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

 

mailto:m.verbruggen.1@kpnmail.nl

