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Van de redactie 
 
Een bijzonder Kerstverhaal 
 

 
 
Bij het vieren van het komende Kerstfeest zullen onze gedachten 
ongetwijfeld regelmatig naar de oorlog in Oekraïne gaan. Wie had een 
jaar geleden kunnen denken dat we na 75 jaar zonder oorlog in Europa 
Rusland dit land zou binnenvallen. De grondoorlog daar is nu min of 
meer tot stilstand gekomen, de Russen graven zich in en dat kan erop 
wijzen dat het conflict nog lang gaat duren. Waar hebben we dat meer 
gehoord? 
In 1914 brak, na de moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk, door een 
extremist, WO 1 uit. Over de oorzaken van deze verschrikkelijke oorlog 
wordt nog steeds gediscussieerd. Na een snelle Blitzkrieg van de 
Duitsers in Vlaanderen en Frankrijk viel de opmars stil en de oorlog 
voltrok zich verder in loopgraven. Maar ook in 1914 vierde men 
Kerstmis, zelfs aan het front. In de buurt van Ieper lagen de loopgraven 
van Duitsers en de geallieerden hier en daar slechts 100 meter uit elkaar. 
Het niemandsland werd het toneel waarop de oorlog verder ging. 
Telkens als een van beide partijen uit zijn schuilplaats kwam werden de 
soldaten met geweervuur van de tegenstander ontvangen. Met als 
gevolg vele doden en gewonden, die zo mogelijk in de nacht geborgen 
werden. 
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In de Kerstnacht van 1914 zagen de Engelse soldaten opeens in de 
Duitse loopgraven lichtjes omhoog komen en hoorden ze het zingen van 
kerstliederen. Aanvankelijk dachten ze aan een valstrik, maar de Duitse 
soldaten riepen: “Don’t shoot, we don’t shoot.” Voorzichtig kwam de 
ene na de andere soldaat uit z’n schuilplaats en werd er op initiatief van 
de Duitsers samen Kerst gevierd. Afwisselend werden Engelse en Duitse 
Kerstliederen gezongen. Typische lekkernijen als chocolade en 
sauerkraut werden uitgewisseld. Ongelooflijk. 
Na een nacht weer terug in hun loopgraven kwamen de partijen op 
Kerstdag opnieuw tevoorschijn en gezamenlijk begroeven zij de 
soldaten, die bij de eerdere strijd gevallen waren. 
Daarna speelden zij een voetbalwedstrijd Engeland - Duitsland, er was 
even vrede. De Engelse soldaat Albert Moran schreef in zijn dagboek: 
“Het was een hoogtepunt in mijn leven”. Kommandanten van beide 
kanten, die natuurlijk niet in de loopgraven waren, keurden de 
handelwijze van hun soldaten af. Er kwamen strenge orders en er zijn 
daarna aan het front, in de tijd dat de oorlog nog duurde, geen 
kerstfeesten meer gevierd. 
 

 
 
Gedoopt 
 
18 december Louis Brillouet, zoon van Camiel Brillouet 

en Anna Huisman 
Milan Toffolo, zoon van Riccardo Toffolo 
en Steffi van Well 

8 januari Martin Verboort, zoon van Theodor 
Verboort en Madelain le Blanc 

 
Overleden 
 
10 november 2022  Dina Antonissen – van Genugten, 97 jaar 
2 december 2022  Frans Fiolet, 93 jaar 
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Actie Kerkbalans 2023 
 
Door Lambert Verhoeven 
Op dit moment is een uitgebreide werkgroep onder leiding van Fred 
Tijssen druk bezig met de (laatste) voorbereidingen voor de actie 
Kerkbalans die zoals gebruikelijk eind januari wordt uitgerold. Door vele 
vrijwilligers worden binnen onze parochie duizenden brieven 
rondgebracht waarin op de eerste plaats onze trouwe weldoeners 
worden bedankt voor hun vaak al jarenlange steun. Er zit ook een folder 
bij waarin pastoraal team en parochiebestuur benadrukken hoe 
belangrijk deze steun is om al het werk van de parochie te kunnen 
voortzetten. Daarnaast wordt benadrukt dat we ons als parochie meer 
en beter willen profileren binnen onze samenleving, letterlijk en 
figuurlijk de deuren openzetten. Er is zoveel reuring binnen de 
maatschappij en samenleving, daar moeten en willen we ook als 
parochie duidelijk zicht- en merkbaar ons steentje aan bijdragen, de 
helpende hand bieden. Dat betekent ook zoeken naar mogelijkheden, je 
openstellen en blijven nadenken hoe we als parochie op lokaal niveau 
de mensen die binnen onze parochie wonen van dienst kunnen zijn, ook 
buiten de traditionele activiteiten die bij een parochie horen. Dat is niet 
in één keer gerealiseerd maar dat hoeft ook niet. Het kunnen natuurlijk 
ook eenmalige acties zijn, op voorhand sluiten we niets uit maar het 
moet natuurlijk wel bij het karakter van ons ‘kerk-zijn’ passen. 
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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. 
De vrijwilligers van de Kerstpakkettenactie zorgen ervoor dat uw gift 
terecht komt bij diegenen die dat goed kunnen gebruiken. 
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 nog 
afgeven bij de Protestantse kerk aan de Zandstraat 26 in Son. 
Openingstijden: 

- 20 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 
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Kerstversiering aangebracht 
 
Wanneer U dit leest is de kerstversiering in onze kerk reeds aangebracht. 
Evenals vorige jaren is dit wederom tot stand gekomen door vele 
vrijwilligers. Als U tijdens de kersttijd onze kerk bezoekt laat dan de 
aangebrachte versiering even op U inwerken en hopelijk kan het een 
bijdrage leveren of inspiratie geven, wanneer U een van de vele vieringen 
bezoekt. 
 
Kindernevendienst 
 
Zondag 4 december was de kindernevendienst weer in onze kerk.  
Deze keer kregen de kinderen uitleg over de Heilige Nicolaas. 
En de Sint had zelfs een cadeautje meegebracht voor alle kindjes. 
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Kerstfilm voor kinderen: De ster 
Midden 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!  
Laat je even weten als je komt: secretariaat@heiligeodaparochie.nl  
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Vieringen met Kerstmis en de jaarwisseling in 

de Genovevakerk 
 
zaterdag 24 december – Kerstavond 
18.30 uur  Familieviering 
Gebedsdienst speciaal voor gezinnen m.m.v. De 
Allegretto’s 
20.30 uur  Kerstviering 
Eucharistie m.m.v. Genovevakoor Son en Breugel 
22.00 uur  Lessons and Carols  
Gebedsdienst zoals bekend uit de Engelse kersttraditie 
m.m.v. Een van Zin 
 
zondag 25 december – Kerstmis 
9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Genovevakoor Son 
en Breugel 
 
maandag 26 december – Tweede Kerstdag 
9.30 uur  Eucharistieviering met cantor en orgel 
 
zaterdag 31 december – Oudjaar 
18.00 uur  Gebedsviering 
 
zondag 1 januari – Nieuwjaar 
9.30 uur  Eucharistieviering 
Aansluitend kunt u elkaar een zalig nieuwjaar 
toewensen in Den Bauw  
We zorgen voor wat lekkers bij de koffie/thee 
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Vieringen met Kerstmis en de jaarwisseling in 

de andere kerken van de Odaparochie 
 
zaterdag 24 december – Kerstavond 
18.30 uur  Sint-Oedenrode, Familieviering 
Eucharistieviering 
20.00 uur  Nijnsel, Kerstviering 
Eucharistieviering 
22.00 uur  Sint-Oedenrode, Nachtmis 
Eucharistieviering 
24.00 uur  Nijnsel, Nachtmis 
Eucharistieviering 
 
zondag 25 december – Kerstmis 
9.30 uur  Nijnsel, Eucharistieviering 
11.00 uur  Sint-Oedenrode, Eucharistieviering 
 
maandag 26 december – Tweede Kerstdag 
11.00 uur  Sint-Oedenrode, Eucharistieviering 
 
zaterdag 31 december – Oudjaar 
18.00 uur  Sint-Oedenrode, Eucharistieviering 
 
zondag 1 januari – Nieuwjaar 
11.00 uur  Sint-Oedenrode, Eucharistieviering 
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Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie 
 
Evaluatie Genoveva Berichten 
Er zijn inmiddels ongeveer 70 reacties binnengekomen op de enquête 
van mensen die de gedrukte GenovevaBerichten niet meer wensen te 
ontvangen. De helft daarvan wil voortaan wel de digitale versie 
ontvangen. 
De mensen uit Son die het Sonse blad digitaal kregen, krijgen nu ook de 
digitale GenovevaBerichten. Er is geen bezorging in Son van de gedrukte 
versie, maar de Sonse parochianen die naar de kerk komen kunnen er 
wel een meenemen uit de kerk. 
 
Kerststallen 
De Sonse kerststal wordt opgezet in de aula van Berkenstaete. 
Woensdagmorgen 21 december om 10.30 uur  komen de kleuters van 
De Stoklandschool naar de kerk voor een kleine kleuter viering en om 
hun schaapjes bij de stal te zetten. 
 
Kerkportaal 
Met Kerstmis worden de bloemen in de kerk verzorgd door Le Soleil. De 
bloemen/planten in het voorportaal worden verzorgd door onze 
bloemengroep. Dat valt in de winter niet mee, omdat het in het portaal 
behoorlijk koud kan worden. Toch hebben de dames beloofd om ook 
het portaal zo goed mogelijk in Kerstsfeer te brengen. 
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Verzoek om voortaan geen posters e.d. meer te plakken op de muur in 
het portaal. Bij het er afhalen komt het stucwerk mee. We gaan zorgen 
voor nog een prikbord. 
 
Kruisjes 2021 
Er hingen nog een flink aantal uitvaartkruisjes van parochianen die in 
2021 zijn overleden. Inmiddels zijn de kruisjes van het bord gehaald. We 
gaan de mensen eerst vragen of ze het kruisje willen hebben.  Truus van 
den Broek en Christianne Drubbel gaan de kruisjes thuisbrengen. Ze 
vragen daarbij eerst of het op prijs gesteld wordt dat ook pastor 
Bakermans meekomt. 

 
Brandblussers 
De brandblussers en de bordjes zijn geïnspecteerd. Er zijn verschillende 
bordjes vervangen. Er hoeven geen bordjes in de keuken en de kelder, 
alleen op verplichte plaatsen. De inspecteur stuurt een offerte naar het 
bestuur. 
 
Goede Doel communicanten 
Elk jaar proberen we onze communicanten erop te wijzen dat mensen 
voor elkaar moeten zorgen. Daarom wordt er ieder jaar een goed doel 
gekozen waar de kinderen dan geld voor bij elkaar sprokkelen. Sannie 
gaat een bijeenkomst beleggen met enkele communieouders om e.e.a. 
te bespreken. Ze gaan een goed doel uitkiezen en kijken welke 
activiteiten door de kinderen gedaan kunnen worden. Er komt in elk 
geval een deur collecte bij verschillende vieringen met Kerstmis. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Met nieuwjaar houden we een nieuwjaarsreceptie in Den Bauw na de 

viering van 09.30 uur. 
Er is dan koffie met iets extra’s, zodat we op een gezellige manier elkaar 
allemaal een heel goed nieuwjaar kunnen wensen. 
 
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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Ceciliafeest 2022 
 
Na alle corona ellende, konden we weer een Ceciliafeest organiseren. 
Voor het Nieuwe Genovevakoor Son en Breugel was dit dan ook de 
eerste keer. 
Bij de voorbereiding ontstond het idee om ook het Gregoriaans koor te 
betrekken bij ons feest. En zo geschiedde. 
‘s Morgens, tijdens de dienst van half tien, welke verzorgd werd door het 
Gregoriaans koor, werd o.a. het Cecilialied gezongen. 
‘s Middags om twee uur werden we ontvangen in de Landing, met koffie 
of thee en gebak. Daarna werden we verrast met een quiz, waaraan 
iedereen actief mee kon doen. Er werd heel wat gediscussieerd, diep 
nagedacht en natuurlijk veel gelachen. 
Om vijf uur sloten we af met een heerlijk buffet. 
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De tuin rondom de kerk gereed 
 
Na bijna twee dagen werken met een veertiental vrijwilligers is de tuin 
rondom ons kerkgebouw verfraaid met een beukenhaag, 
bodembedekkers en hortensia's. In de vorige GenovevaBerichten hebt U 
al het een en ander hierover vernomen. 
Nu kunnen we U melden dat de Genovevakerk aan haar voeten danig is 
opgesierd. Het kerkgebouw is mede hierdoor een ware blikvanger in ons 
mooie dorp. 
De Torengroep Son en Breugel, zoals de nieuwe naam luidt en vele 
parochianen zijn trots op het bereikte resultaat. 
De dank gaat nogmaals uit naar de vrijwilligers op wie de 
geloofsgemeenschap altijd weer een beroep kan doen. 
 

 
 
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 
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Gebed 
 
We kunnen u niet domweg bidden, o God 
om aan de oorlog een einde te maken 
want wij weten dat u de wereld zo gemaakt hebt 
dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden 
bij zichzelf en bij zijn naaste. 
  
We kunnen u niet domweg bidden, o God 
om een eind te maken aan de hongersnood 
want U hebt ons de middelen gegeven 
om de hele wereld van voedsel te voorzien 
als we er maar wijs gebruik van maken. 
  
We kunnen u niet domweg bidden, o God 
om vooroordelen uit te roeien 
want U hebt ons al ogen gegeven 
om in ieder mens het goede te zien 
als we er maar een juist gebruik van maken. 
  
We kunnen u niet domweg bidden, o God 
om een einde te maken aan de wanhoop 
want U hebt ons de macht al gegeven 
om sloppenwijken op te ruimen en weer hoop te schenken 
als we die macht maar rechtvaardig gebruiken. 
  
Daarom bidden we U in plaats daarvan, o God 
om kracht, vastberadenheid en een sterke wil 
om te doen, in plaats van alleen maar te bidden 
om te zijn, in plaats van te willen hebben. 
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Zoek de verschillen 

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  

Opzeggen of aanmelden van GenovevaBerichten: 
adlouwers@kpnmail.nl of 06 14191522 / 476142. 
De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 24 januari. 
Kopij s.v.p. voor 17 januari naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 
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Tweeduizend jaar 
 
De dagen, die vaak ongemerkt verglijden, 
rijgen de maanden aan elkaar 
tot telkens weer vier jaargetijden. 
Die vormen samen dan een jaar. 
 
En jaar na jaar, zo vordert dan een leven 
en generaties volgen op elkaar. 
Een eeuw is zo voorbij gedreven. 
Want zeg nou zelf, wat is nou honderd jaar? 
 
De komst van Hem, die ´t goede ons zou leren, 
was het begin, een nieuw vertrekpunt met elkaar. 
Maar ´t lukt niet echt de mensen te bekeren, 
Dat zien we steeds, ook nog na zoveel jaar.. 
 
Volkeren, die nog steeds om voedsel schreeuwen, 
veldslagen, bloedige conflicten met elkaar, 
telkens weer door oorlogen besmeurde eeuwen, 
dat is het eigenlijk wel, nu al tweeduizend jaar. 
 
En, zeg eens eerlijk, hebben wij in deze dagen 
onze zaken wel een beetje voor elkaar? 
Zal ik me eens aan een voorspelling wagen? 
Dat duurt nog zeker duizend jaar…….. 
 
Ad Louwers 

 

De leden van de Torengroep en de redactie van de 
GenovevaBerichten wensen u een Zalig Kerstmis 

en een voorspoedig 2023 


