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Jaargang 10, nummer 1           januari 2023  

 

Van de redactie 
Vooroordelen 
Onlangs zaten we weer eens met de 
hele familie bijeen om mijn verjaardag 
te vieren. Broers, zussen en onze 
kinderen, ze waren er allemaal. Toen 
we zo’n beetje klaar waren met het 
bespreken van alle ziektes en 
mankementen kwam het gesprek op koken. Ook altijd een dankbaar 
onderwerp. Op een gegeven moment vroeg mijn zus: “Wie van jullie lust 
er geen oesters?” Van de twintig waren dat er zestien. En zij waren het 
ook die ze nog nooit geproefd hadden. Dat noemen we een 
vooroordeel. 
Nu is dat in dit geval erg onschuldig. Maar als het over mensen gaat, 
wordt dat anders. Er bestaan veel vooroordelen over bijvoorbeeld 
Kamerleden, die alleen maar zakkenvullers zouden zijn, terwijl ze een 
zeer verantwoordelijke taak hebben en veel uren maken. Over 
Marokkaanse jongeren die overal de zaak op stelten zetten, terwijl er 
zovelen een goede opleiding volgen en een belangrijke bijdrage gaan 
leveren aan onze samenleving. Over onze jeugd die zich overgeeft aan 
drinkgelagen en drugs, terwijl ik in mijn wijde omgeving niemand ken 
die tot die groep hoort. 
Ook ik heb wel eens iemand op basis van onvoldoende kennis verkeerd 
ingeschat, terwijl die later tot mijn vrienden ging behoren. De lijst kan 
nog veel langer gemaakt worden en de media doen daar vrolijk aan mee. 
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Het is beter mensen niet te veroordelen op grond van vage 
veronderstellingen. Op basis van wat je niet kunt zien en niet kunt weten  
kun je beter niet oordelen. Geef mensen eerder vertrouwen en het 
voordeel van de twijfel. Laat je naasten meedoen en sluit ze niet uit. 
Nu we aan het eind van de maand van de goede voornemens, zoals niet 
meer roken, minder eten en meer bewegen, al weer behoorlijk onder 
druk staan, zouden we eens kunnen overwegen ons oordeel niet te snel 
klaar te hebben en ons niet te laten leiden door vooroordelen. 
Lijkt me een goed idee. 
 
Wordt gedoopt 
26 februari Sophie Campmans, dochter van 

HarmCampmans en Emma Groot 
Overleden 
25 december  Dominique Sadée   67 
27 december  Nell Doleweerd   83 
31 december  Wil de Vleeschouwer   88 
3 januari  Anneliese Draayer-vanden Heuvel 86 
9 januari  Harrie van den Hout   87 

In memoriam Nell van Doleweerd 

Vlak voor het einde van het jaar, op 27 december heeft Son en Breugel 
na een korte periode van ziek zijn afscheid moeten nemen van mevrouw 
Nell van Doleweerd-van Vroenhoven, één van onze markantste 
dorpsgenoten. Nell was bekend uit de dorpspolitiek maar veel meer nog 
een echte lokale verenigingspersoon. Zij was in de tachtiger en 
negentiger jaren raadslid voor de GSSB, fractievoorzitter en jarenlang 
wethouder. Maar ook als verenigingspersoon heeft zij haar sporen in 
Son en Breugel zeker verdiend. Zo was zij onder meer voorzitter van de 
harmonie Pro Honore et Virtute, van de lokale Oranjevereniging en was 
zij ook actief in en rond het Vestzaktheater. Daarnaast was Nell geen 
onbekende in het Carnavalsleven, o.a. als voorzitter van de fanclub van 
de Krutjesgatse Liedertafel. Ze was er altijd als carnavalsvereniging de 
Krutjesrapers een van haar activiteiten vierde. Nell was altijd begaan 
met de inwoners, verenigingen en mensen om haar heen. Op donderdag 
5 januari heeft de plaatselijke gemeenschap in de Genovevakerk 
afscheid van haar genomen met een drukbezochte en door haar 
geliefde harmonie prachtig begeleide uitvaartdienst. Wij denken met 
veel respect aan haar terug. 
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In memoriam Paul Rens 
Geboren te Tilburg 16 augustus 1940 
Priester gewijd 28 april 1973 
Overleden te Eindhoven 1 januari 2023 
 
Tekst van zijn bidprentje 
 
 
 

Voor velen was Paul een joviale priester die heel serieus en ernstig met 
het geloof omging. Hij wilde zijn geloof in praktijk brengen als voorbeeld 
van zijn Heer, Jezus Christus. Daarom was vergeven een centraal thema 
in zijn doen en laten. Paul kon niet leven met onenigheid. Dan had hij een 
sterke drang om het goed te maken. Vergeven was voor hem een 
smeermiddel om relaties tussen mensen goed te houden. 
Daarom was Paul ook erg geliefd als pastor in de verschillende parochies 
en instellingen waar hij gewerkt heeft. Naast het leiden van vele 
begrafenissen en huwelijken en het bedienen van de andere 
sacramenten was Paul ook erg gewaardeerd in het pastoraat. Zijn werk 
voor Zonhove is onvergetelijk. Paul was altijd erg betrokken bij de 
kinderen van Zonhove. Op hun niveau vertelde hij hun de verhalen van 
de Bijbel. Via deze weg kwam Paul ook in aanraking met anders-
gelovigen. Dit heeft ertoe geleid dat Paul altijd een sterk voorstander is 
geweest van oecumene: we moeten God dienen vanuit de 
overeenkomsten die er zijn tussen katholieken, protestanten en meer, 
en elkaar niet bestrijden. “We hebben elkaar nodig!” en “We kunnen 
zoveel van elkaar leren” zei hij dan. 
Zijn streven naar die oecumene verklaart ook zijn warme belangstelling 
voor en ondersteuning van de Focolare beweging. Vele jaren heeft hij 
actief binnen deze beweging gewerkt en tot het eind heeft hij Focolare 
altijd bij vrienden, protestant of katholiek, aangeprezen. Het was zijn 
hartelijke wens dat ook via deze weg meer mensen Christus willen volgen 
als hun Redder! 
Het leven verliep niet zonder moeite en verdriet voor Paul. Zeker in de 
laatste jaren moest Paul, soms tot zijn frustratie, steeds meer inleveren. 
Toch heeft hij zijn rotsvaste vertrouwen in de goede bedoelingen van zijn 
God nooit verloren. Paul was door zijn manier van doen een voorbeeld 
voor velen. We zullen hem missen! 
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Kerstpakketten 
 
De Kerstpakkettenactie Son en Breugel 2022 is weer ten einde. We 
hebben met hulp van alle vrijwilligers (coördinatoren, inpakkers en 
bezorgers) weer 184 pakketten ingepakt en bezorgd bij mensen in onze 
gemeente die moeite hebben om de “eindjes aan elkaar te knopen”. 
Zonder de hulp van de vrijwilligers, de sponsoren en alle mensen uit Son 
en Breugel die boodschappen hebben gebracht en geld hebben 
gegeven, was dat nooit gelukt. 
Wij bedanken de Lions voor hun gulle gift, waardoor wij een extraatje in 
de vorm van een cadeaubon in de pakketten konden doen. Dit jaar 
kregen we ook een mooie cheque van stichting H@P, bij Vrouw Actief 
werd voor ons gecollecteerd en dankzij Mark Thunnissen konden we alle 
pakketten voorzien van ragoutbakjes en ragout. De Plus van Marcel en 
Jeannette Verhoeven heeft de boodschappen bezorgd en de 
kerstbroden geleverd. Hierdoor is de Kerstpakkettenactie echt een actie 
van het hele dorp “voor mensen door mensen” geworden. 
Alles wat overgebleven is, hebben wij naar de Voedselbank in Best 
gebracht. 
We kijken terug op een succesvolle actie. Tot volgend jaar !! 
Stichting Kerstpakkettenactie Son en Breugel  
 
Verslag van de kinderactiviteiten in de kerstvakantie 
 
Familievieringen 
Met Kerstmis hebben we twee zeer geslaagde familievieringen gehad, 
eentje in de kerk van Sint-Oedenrode en eentje in de Genovevakerk. 
Hier zijn deze al langer bekend, maar in Sint-Oedenrode was de 
familieviering nog even wennen. 
In de Genovevakerk waren heel veel kinderen die al van te voren hadden 
ingeschreven op het takenlijstje om mee te mogen helpen bij de familie-
viering. Zo waren er kinderen die graag wilden helpen om de voorbede 
voor te lezen, om de lichtjes aan te steken of te collecteren. Alle 
kinderen mochten vooraan zitten in de kerk en er was een heel mooi 
groot scherm waarop alles goed te zien was, toen Wilchard Cooijmans 
het verhaal van Kerst vertelde. We zaten lekker op dekens en kussens 
zodat we het niet koud hadden op de grond. 
Er waren veel families naar de viering gekomen en de kinderen hebben 
met veel plezier geholpen. Tijdens de viering was er prachtige muziek 
van de Allegretto’s. 
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Aan het einde lazen de engel, de herder en de koning nog een kerstwens 
voor. De Allegretto ’s kregen het voor elkaar dat iedereen het laatste 
lied hard meezong. 
Na de viering gingen de communicanten collecteren voor hun goede 
doel en kregen alle kinderen nog een chocolade kerststalletje. Voor 
iedereen was het een prachtige viering en zoals een meisje zei ‘Wat is 
Kerst toch fijn om samen te vieren. Kon het iedere dag maar Kerst zijn!‘ 
 
Film 
Op het chocoladestalletje dat we na de kerstviering kregen stond een 
uitnodiging om de kerstfilm bij te wonen op vrijdag 30 december in 
Nijnsel. Wat een gezellige middag was dat! We waren met meer dan 40 
personen; heel veel kinderen en een paar mama’s, papa ’s en oma of 
opa. De zaal was helemaal gevuld en de stoelen uit de oude kerk van 
Son waren comfortabel, de lichten uit en op een mega scherm kon de 
film beginnen. Zo waren we even in een echte bioscoop. De film de Ster 
was een mooie moderne tekenfilm over de reis van Maria en Jozef naar 
de stal waar Jezus werd geboren. Een klein ezeltje vertelde het verhaal. 
Af en toe best spannend door de jaloerse koning die zelf heerser over 
de aarde wilde zijn, maar gelukkig kwam dat goed. Tijdens de pauze 
kregen we limonade, popcorn en chips net als in een echte bioscoop. 
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Driekoningen 
Zondag 8 januari was er een kindernevendienst waarin natuurlijk 
Driekoningen werd gevierd in Den Bauw. 
We hebben geleerd dat er nergens in de bijbel staat dat er drie koningen 
waren. Maar omdat er wel sprake is van drie geschenken heeft men 
maar aangenomen dat er dan ook drie koningen geweest moeten zijn. 
De keuze voor een zwarte, een witte en een aziatische koning was ook 
niet lukraak. Men wilde daarmee uitdrukken dat Jezus op de wereld is 
gekomen voor alle mensen en volkeren en niet alleen voor de Joden. 
Tijdens de bespreking van het verhaal maakten de kinderen een mooie 
kroon, zodat ze in een processie van koningen de kerk in kwamen. Aan 
het einde van de viering bleek dat we best veel over de driekoningen 
hebben geleerd. Victoria mocht de huiszegeningkaartjes vasthouden 
terwijl pastor Bakermans die zegende. Daarna hebben alle koningen 
meegeholpen om ze uit te delen. Er waren zoveel mensen in de kerk dat 
we uiteindelijk kaartjes te kort kwamen. Dat zegt wel iets over onze 
parochianen. We hebben nog steeds een levendige parochie. 
Als er nog parochianen zijn die ideeën hebben voor leuke, goedkope en 
uitvoerbare evenementen voor onze familiemiddagen laat het dan 
weten aan het kinderteam: secretariaat@heiligeodaparochie.nl en 
houd de agenda in de gaten: www.heiligeodaparochie.nl/agenda! 

   
 
Actie Kerkbalans 
Januari is elk jaar de tijd voor de actie kerkbalans. Alle parochianen 
krijgen een brief en een folder in de bus. De actie wordt door alle kerken 
van Nederland in deze periode gehouden. Met deze actie wil de 
parochie allereerst alle mensen hartelijk danken die door hun financiële 
bijdrage de parochie ondersteunen. Maar natuurlijk wordt ook gevraagd 
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om deze zo noodzakelijke bijdrage te blijven leveren, want die bijdragen 
zijn onmisbaar voor het in stand houden van de parochie. 
In de folder vindt u een aantal interessante onderwerpen, die u wat 
meer inzicht geven in wat er zoal allemaal gebeurt binnen onze 
parochie. Dat we samen de mis vieren, zowel op zondag als door de 
week, dat is bij de meeste mensen wel bekend. Maar er gebeurt nog 
zoveel meer. We adviseren u dan ook om de brief en de folder goed 
door te nemen. Bestuur en pastoraal team stellen het op prijs dat u als 
betrokken parochiaan op de hoogte bent van de diverse activiteiten en 
ontwikkelingen waaraan de parochie in Son en Breugel, Sint-
Oedenrode, Nijnsel, Olland en Boskant een actieve bijdrage levert. 
We hopen u daar positief mee te verrassen. 

 
 
Kerkbijdrage 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 1087,46 
mei 982,90 768,62 923,62 
juni 1678,60 1931,79 1956,79 
juli 1280,85 1495,85 1201,17 
augustus 1617,39 931,77 790,47 
september 1348,21 1485,21 1382,65 
oktober 1203,11 1120,42 1287,09 
november 834,32 816,39 870,05 
december 2293,72 3323,72 2162,20 
 20.580,71 23.993,60 21.452,16 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan van Maasakkers, adm. 
Kerkbijdrage locatie Breugel, tel. 473298. 
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Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie 
 
Enquete GenovevaBerichten 
De enquete is afgerond en 76 mensen hebben aangegeven de gedrukte 
uitgave niet meer te willen ontvangen, waarvan de helft voortaan de 
digitale versie wens te ontvangen. Voor de Torengroep en de redactie 
aanleiding om op dezelfde voet door te gaan. 
 
Evaluatie Kerstmis 
De kindervieringen in beide kerken zijn goed bezocht en goed 
verlopen (verslagen elders in dit blaadje). 
De gebedsvieringen op oudjaar en de dienst op Nieuwjaar werden 
maar mager bezocht. 
De kerstspullen zijn intussen weer allemaal opgeborgen onder 
leiding van Wendy Rombouts. Allen dank daarvoor! 
 
Diefstal van koper en lood bij de kerk 
Een flink stuk van de koperen bliksemafleider is er tussenuit 
geknipt en meegenomen. Ook is er een stuk lood van het dak van 
de sacristie verdwenen, evenals een stuk regenpijp. 
 
Toekomstbestendigheid van het kerkgebouw 
De parochianen moeten meer betrokken worden bij het behoud 
en het onderhoud van het kerkgebouw, bijvoorbeeld door lid te 
worden van ‘Vrienden van de Genovevakerk’. 
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Poetshulp voor Den Bauw 
In deze vacature is inmiddels gelukkig voorzien. 
 
Carnavalsviering 
Op zondag 29 januari om 11 uur (na de mis van 9.30) zal diaken 
Wilchard Cooijmans voorgaan in een gebedsdienst, die zal worden 
opgeluisterd door de Bloaskaken. 

 
 

 
 
Carnavalsvieringen 
In onze parochie bestaat gelukkig nog steeds de mooie gewoonte om 
Carnaval te beginnen met een viering. In de Genovevakerk in Son en 
Breugel gebeurt dat bij de opening van het Carnavalsseizoen op zondag 
29 januari om 11 uur, dus na de wekelijkse eucharistieviering van half 
10. We hebben ervoor gekozen om van de carnavalsvieringen 
gebedsdiensten te maken, dus zonder eucharistie, zodat de vieringen 
ook voor minder kerkbetrokken mensen helemaal te volgen zijn. 
Samen met carnavalsvereniging De Krutjesrapers is de viering 
voorbereid, voor de muziek gaan de Bloaskaken zorgen en prins Menno 
kan zijn toespraak gaan voorbereiden. 
Na drie jaar kan er gelukkig weer volop Carnaval worden gevierd, 
inclusief de carnavalsviering dus. Iedereen is van harte welkom! 
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Diefstal 
 
Onlangs stond in de krant dat de NS de laatste tijd minder last heeft van 
koperdieven. Blijkbaar hebben ze hun werkterrein verlegd, want kort 
voor Kerstmis ontdekten we dat er een stuk koperen regenpijp ontbrak 
bij de sacristie. Pas in januari, bij de grondige inspectie door de 
Monumentenwacht, kwam aan het licht dat er ook een stuk koperdraad 
van de bliksemafleider was geknipt en dat ze zelfs de moeite hadden 
genomen om op het dak te klimmen. Daar ontbrak minstens 25 meter 
lood. De regenpijp is ondertussen vervangen door een stuk 
koperkleurige PVC buis, dus daar hoeven de dieven niet voor terug te 
komen. Ook voor het daklood wordt gezocht naar minder 
diefstalgevoelige materialen. Dit moet echter wel op korte termijn 
worden vervangen, om lekkages in de kerk te voorkomen. Gelukkig is de 
parochie verzekerd voor de diefstal, maar dat neemt niet weg dat het 
veel onnodig werk met zich meebrengt. 
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Brief van pater Piet van Heijst 
 
Beste Allemaal, 
 
From Zambia to Heythuysen 

Vorig jaar in mijn kerstbrief schreef ik U 
over mijn benoeming naar onze 
communiteit in Lusaka. Het was 
inderdaad een grote verandering voor 
mij om niet meer deel uit te maken van 
een parochieteam. Ik beschouwde mijn 
taak als een dienst aan de confraters in 
de sector van Zambia en dat heb ik fijn 
gevonden om te mogen doen. Ik 
probeerde in zover dat mogelijk was 
voor mij te assisteren in een parochie 
dichtbij waar onze confraters werken. 
Ik heb eind vorig jaar twee keer per 

week zieken in de christen gemeenschappen bezocht maar jammer 
genoeg hebben we dat moeten stoppen vanwege een andere golf van 
corona rond Kerstmis vorig jaar. En dat is niet meer opgenomen. 
Assistentie tijdens weekenden werd steeds moeilijker voor mij vanwege 
mijn zwakke stem en bovendien was de lokale taal gebruikt in Lusaka 
een andere taal dan Chibemba, de taal die ik spreek, hoewel beide talen 
en Engels worden gebruikt tijdens de diensten. 
Na een lange bedenktijd heb ik besloten Zambia te verlaten en voorgoed 
terug te keren naar Nederland. Het was een moeilijke beslissing en het 
voelt nog steeds wat dubbel. Maar ik zie met heel grote dankbaarheid 
terug op zovele jaren in Zambia. Ik ben half oktober terug gekomen en 
ik ben nu hier in onze communiteit in Heythuysen. Ik ben weg gegaan 
uit Zambia als een van de oudste van de confraters daar en hier ben ik 
als een van jongsten!! Ik moet nog thuiskomen hier maar ik vertrouw er 
op dat dat zal lukken. 
Ofschoon we in deze tijd vele crises ervaren in de wereld moge toch de 
geboorte van Christus die we deze week vieren ons de vrede brengen 
die het voor ons mogelijk maakt om samen te leven en delen als een 
familie. Ik wens jullie allen de vrede en vreugde van Kerstmis en alle 
goeds voor het nieuwe jaar. 
 
Piet 
Op de Bos 52, 6093 NC Heythuysen 
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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 

 
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. 
 

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 28 februari. 

Kopij s.v.p. voor 21 februari naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 

mailto:adlouwers@kpnmail.nl
mailto:m.verbruggen.1@kpnmail.nl

