
Beste vrijwilligers, beste parochianen, 

 

Wij hebben er lang naar uit gezien. Nu komt het moment dan eindelijk nabij. Met de 

versoepeling van de maatregelen mogen wij binnenkort weer naar de kerk! Wij hebben een 

moeilijke tijd beleefd waarin wij de sacramenten niet konden ontvangen en elkaar 

nauwelijks hebben kunnen zien. Dit verandert binnenkort! Rond hemelvaart heeft de 

Nederlandse bisschoppenconferentie een drietal protocollen vastgesteld om de anderhalve 

meterparochie vanaf 1 juni gestalte te geven. Op 1 juli volgt de tweede stap.  

 

Het bestuur, het secretariaat, de parochiebureau’s, de torengroepen, het pastoraal team en 

diverse vrijwilligers zijn bezig om de kerken gereed te maken om aan de protocollen voor 

openstelling van de kerkgebouwen voor de vieringen te voldoen. Het zijn veel regels die veel 

tijd vergen.  

 

Aanvangstijden vieringen 

Omdat de richtlijnen vragen om anderhalve meter afstand te houden, veranderen de 

capaciteiten van onze kerken op drastische wijze. Omdat de richtlijnen ook vragen om  

slechts één viering per dagdeel te vieren, zijn wij genoodzaakt de zondagse mistijden te 

veranderen. Wij zijn als bestuur, pastoraal team en torengroepen van de kerken, 

genoodzaakt om in de Genovevakerk te Son en Breugel twee zondagsvieringen samen te 

voegen naar één, in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode de zaterdagavondmis te laten 

vervallen en in de Antoniuskerk te Nijnsel een zaterdagavondmis te introduceren. In de 

kapel in Boskant kan geen dagmis meer gehouden worden. De dagmissen kunnen wel 

doorgaan in de Martinuskerk. In achtneming van de anderhalve meter wordt de capaciteit 

van de Genovevakerk 60 mensen, de Antoniuskerk 30 mensen en de Martinuskerk 100 

mensen. Deze besluiten doen iedereen pijn. Er wordt veel van ons gevraagd. 

 

Gelukkig hebben veel mensen het streaming kanaal gevonden waarop de 

eucharistievieringen uit onze parochie worden uitgezonden (via de website van de parochie 

www.parochieheiligeoda.nl of het youtube kanaal ‘Parochie Heilige Oda’). Dit geeft de 

gelegenheid om met elkaar verbonden te blijven. Aan de mensen in de risico categorie en 

aan de mensen die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben vragen wij om thuis te blijven.  

 

Wij beginnen met de dagmissen op dinsdag 2 juni en met de zondagse missen op zondag 5 

juli. Het nieuwe overzicht van de vieringen is als volgt:  

Vanaf 2 juni : dagelijkse eucharistievieringen  

Maandag 19.00 uur  Martinuskerk 

Dinsdag 19.00 uur Martinuskerk 

Woensdag 19.00 uur Martinuskerk 

Donderdag 19.00 uur Martinuskerk 

Vrijdag  19.00 uur Martinuskerk 

 

Vanaf 4 juli : de zondagse eucharistievieringen  

Zaterdag 17.00 uur  Genovevakerk 

Zaterdag 19.00 uur Antoniuskerk 

Zondag 10.00 uur  Genovevakerk 

Zondag  11.00 uur  Martinuskerk 



 

Procedure aanmelden deelname zondagse eucharistieviering: 

Als u naar een zondagse eucharistieviering wilt komen, moet u zich van te voren aanmelden. 

Voor de dagmis hoeft aanmelding niet, maar bij binnenkomst wordt wel gevraagd naar uw 

gegevens. Deze aanmelding en vraag naar uw gegevens is noodzakelijk om contact-

momenten te kunnen achterhalen mocht er zich een besmetting voordoen. Aanmelding 

voor een kerkdienst stuit velen van ons tegen de borst. Toch vragen wij u om begrip en 

medewerking.  

 

Voor deelname aan de zondagsmissen kunt zich aanmelden via website of telefoon vanaf 1 

juli. Als u naar de mis wilt in de Genovevakerk, dan belt u naar de parochiebureau’s van Son 

of Breugel. Als u naar de mis wilt in de Martinuskerk, dan belt u naar het parochiebureau van 

de Martinuskerk. Als u naar de mis wilt in de Antoniuskerk, belt u naar het parochiebureau 

van de Antonius.  

 

Aanmelding via Website: via www.parochieheiligeoda.nl  

Aanmelding via telefoon: via 

Parochiebureau Son  : 0499-471266: donderdag en vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur. 

Parochiebureau Breugel:  0499-847241: donderdag en vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur.  

Parochiebureau Martinus:  0413-476455: donderdag en vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur. 

Parochiebureau Antonius: 0413-472615: donderdag en vrijdag tussen 10.00 – 12.00 uur. 

  

Om iedereen de kans te geven om minimaal één maal in de maand naar de kerk te komen, 

vragen wij u om u niet direct op te geven voor iedere zondagse viering. Wij zijn solidair met 

elkaar zodat degenen die moeite hebben met telefoon of computer ook een kans krijgen om 

te komen naar één van de Missen. 

 

Het ontvangen van de H. Communie 

Vanaf Sacramentsdag is het weer mogelijk om de communie te ontvangen. Dit zal vanaf 5 

juli ook in de zondagsmissen mogelijk zijn. De uitreiking van de communie gaat gepaard met 

de nodige veiligheidsmaatregelen: desinfectie voor iedereen voordat u de communie 

ontvangt en een hoestscherm van plexiglas van waaronder u de communie krijgt uitgereikt. 

 

Zang 

Samenzang, zingen met koren, zingen door de celebrant en zang met een cantorgroep is 

helaas niet mogelijk. Het besmettingsgevaar bij zingen is waarschijnlijk hoog. Vandaar dat er 

bij de zondagsmissen in de Martinuskerk en de Genovevakerk alleen een cantor aanwezig zal 

zijn die met orgelbegeleiding of anderszins de vieringen zal opluisteren. In de Antoniuskerk 

te Nijnsel zal er geen cantor, maar wel orgelbegeleiding zijn (i.v.m. ruimte gebrek: voor een 

cantor is 6 meter ruimte nodig). 

 

Inzet lectoren, misdienaars, collectanten en kosters 

Lectoren kunnen hun taak vanaf 1 juli weer opnemen volgens het normale rooster. Zij lezen 

achter de ambo en wordt gevraagd om de ambo en de microfoon niet aan te raken. Een 

plaats voor misdienaars en collectanten is voorlopig niet mogelijk. Er zal geen collecte tijdens 

de offerande plaatsvinden (besmettingsgevaar) maar wel een deurcollecte bij het uitgaan 

van de kerk. Voor lectoren en kosters zal een protocol worden gemaakt.  



 

Ontmoetingen en Parochiezalen 

Wij begrijpen de wens om elkaar te zien en met elkaar te spreken voor- en na de mis. Wij 

vragen u echter om elkaar niet aan te spreken in het voorportaal of het kerkgebouw voor of 

na de mis om geen opstopping te veroorzaken. U mag bij aanvang van de viering direct 

doorlopen naar de plaats die u aangewezen wordt en aan het einde van de viering op uw 

plaats wachten tot u de instructie krijgt om de kerk te verlaten. In alle gevallen vragen wij u 

dringend om niet te spreken met anderen in het kerkgebouw. Buiten het kerkgebouw, op 

het kerkplein en de straat, heeft u de ruimte om, met in acht neming van de anderhalve 

meter, anderen aan te spreken.   

 

Wij begrijpen ook het verlangen om samen een kopje koffie te drinken. Maar omdat het 

besmettingsgevaar te groot is en er geen adequate oplossing is om contactloos koffie te 

drinken, blijven alle parochiezalen in onze parochie gesloten tot nader order. De toiletten bij 

zaaltjes en in kerken blijven ook gesloten.   

 

Vergaderingen 

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om met werkgroepen te vergaderen in tuinen of zaaltjes 

met in acht neming van de anderhalve meter. Vergaderingen of bijeenkomsten kunnen 

alleen plaatsvinden als het is doorgegeven aan de parochiebureau’s, in de digitale 

parochieagenda is gezet, de deelnemers zijn doorgegeven aan het parochiebureau en twee 

personen vanuit de vergadering de desinfectie op zich nemen: Na iedere vergadering 

moeten de klinken, de stoelen en de tafels met desinfectiemiddel worden gereinigd. Koffie, 

thee of etenswaren kunnen niet worden genuttigd. U bent vrij om eventueel een flesje 

water mee te brengen voor uzelf. Er kan helaas geen gebruik worden gemaakt van het toilet.    

 

Wij steunen elkaar! 

Er wordt veel van ons gevraagd. Iedereen gaat gebukt onder de restricties. Als parochie 

mogen wij vorm geven aan de anderhalve meter parochie. Laten we dat niet doen met een 

geest van kritiek die vermoeidheid en ontmoediging zaait, maar met een geest van uitdaging 

die saamhorigheid en hoop schept. Wij steunen elkaar en zetten de schouders eronder. Wij 

zijn verheugd om enkele mogelijkheden te hebben om Gods Woord en Sacrament te mogen 

ontvangen, elkaar te ondersteunen en elkaar weer te mogen zien! Lieve mensen, blijf 

gezond en houdt de moed erin! Wij bidden voor elkaar en hopen elkaar binnenkort weer te 

mogen zien! 

 

Vriendelijke groet, 

In corde Jesu, 

Namens het bestuur, het pastoraal team en de torengroepen van de kerken, 

Pastoor Robert van Aken   

  

 


