
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

INBRAAK 
Alweer uit de krant. Deze keer een raar berichtje. Een man komt bij zijn 
huis, ziet een auto voor de deur staan met twee kinderen erin. Vraagt 
de kinderen wat ze daar doen en krijgt dan te horen dat hun ouders 
binnen zijn om in zijn huis in te breken. Bij het lezen van zo’n bericht 
begin je je af te vragen of de wereld niet echt op zijn kop staat. 
Normaal gesproken gaan mensen samen met hun kinderen een 
middagje naar het bos of naar de speeltuin of wat voor vermaak dan 
ook.  
Hoe kan het gebeuren dat mensen zulke dingen doen: discrimineren, 
egoïstisch zijn, en zoals in dit geval, samen met de kinderen een 
middagje gaan inbreken. Belangrijker is nog de vraag: hoe kan dat 
allemaal gebeuren, zonder dat de omgeving een signaal opvangt dat er 
iets helemaal mis is. want het moet toch duidelijk zijn dat er in het 
bewuste gezin van alles niet klopt.  
De achterliggende gedachte bij het schrijven van dit stukje is dan ook: 
zijn we niet teveel met onszelf bezig? Zien wij niet meer wat er in onze 
directe omgeving aan de hand is? of willen we dat niet meer zien? 
Willen we niet betrokken raken bij zaken die ons weliswaar niet 
persoonlijk aangaan, maar die alles te maken hebben met de 
maatschappij waarin we leven? Zijn we bang dat we onze vingers aan 
koud water branden?  
Vragen die echt iedereen op zichzelf kan betrekken. Natuurlijk zijn er 
altijd mensen die wel durven. Die voor hun mening uit komen en die 
misstanden aan de kaak durven stellen. Het lijken er alleen zo weinig.  
Jezus durfde destijds openlijk voor zijn mening uit te komen. Ook al 
kostte Hem dat Zijn leven. Hij stelde misstanden aan de kaak, durfde 
mensen te wijzen op hun egocentrisch gedrag en predikte 
naastenliefde. Oordeel niet opdat je zelf niet veroordeeld wordt, houd 
van je naaste en heb aandacht voor een ander, luidde zijn boodschap. 
Tweeduizend jaar later lijkt er niet zo heel veel meer over van Zijn 
idealen.  
We hoeven niet allemaal Jezus te zijn. We kunnen wel proberen Zijn 
boodschap een beetje in praktijk te brengen. Daar hoef je de kerkdeur 
niet voor plat te lopen. Daar hoef je alleen maar eerlijk voor te zijn. 
Gewoon een oprecht mens te zijn die probeert van onze maatschappij 
iets moois te maken. Dat is wat Jezus wilde. Dat is wat wij vandaag de 
dag eigenlijk allemaal nog steeds willen.  
Waarom doen we er dan zo weinig aan?  
Pastoor Pieter Scheepers  
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DAMIAANPAROCHIE 

Februari 2022 

Dorpsstraat 34,  
5708 GH Helmond.  
Telefoon: 0492 - 523147 
Website: www.damiaanhelmond.nl 
 
secretariaat is geopend: 
Maandag t/m donderdag 
09.00 – 12.00 uur 
secretariaat@damiaanhelmond.nl  
 
Pastoor Scheepers 0492-522930  
Hoofdstraat 157 
5706 AL Helmond. 
Dringende ziekenzalving: 06-
12544325 
pastoor@damiaanhelmond.nl  
 
Pastoraal werker Marjelein 
Verhoeven  
Telefoon: 0492-523147 
06-30134686 
mverhoeven@damiaanhelmond.nl  
 
Voor alle andere zaken die niet 
spoedeisend zijn, graag contact 
opnemen met het parochie-
secretariaat tijdens openingsuren. 
 
Op woensdag is pastoor Scheepers 
(in principe) de hele dag voor de 
parochie afwezig. 
 
VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE: 
Zaterdag  
17.00 uur:  Kerk Goddelijke 
Voorzienigheid  
19.00 uur:  St. Luciakerk  
 
Zondag  
10.00 uur:  St. Luciakerk  
11.15 uur:  St. Trudokerk 
 
Donderdag  
10.00 uur:  St. Luciakerk 
 

 

Carnaval 
Behalve de verklaring van het woord "carnaval" als verwijzing naar 
de scheepskar van Dionysos , zou het woord vanuit christelijke 
oorsprong een samentrekking zijn van de woorden "carne" en "vale". 
Dit betekent letterlijk "vlees" en "vaarwel" en is een verwijzing naar 
de vastenperiode. Door Covid-19 is het vieren van carnaval wederom 
dit jaar niet mogelijk. Wel kunnen we het op onze eigen manier 
vieren door op woensdag het askruisje te halen en de vastentijd van 
veertig dagen in te zetten. 
 



 

 
Afscheid Anny van de Kimmenade 
Op maandag 24 januari 2022 heeft Annie van de 
Kimmenade gestopt met haar werkzaamheden op de 
pastorie. Annie is jarenlang betrokken geweest bij het 
secretariaat. Sinds mei 2021 droeg ze nog zorg voor 
de kerkploeg op maandagochtend.  
 
Zelf vond ze het, zoals ze zelf zei, het nu echt tijd om 
met “pensioen” te gaan.  
 
Pastoor Pieter Scheepers heeft haar met een mooie 
bos tulpen bedankt voor haar jarenlange trouwe inzet 
 
Annie blijft wel actief bij de koffiegroep en 
Damiaankoor. 
 
 
 

 

Welkom in de kerk! 
Om voor iedereen het kerkbezoek veilig te 
houden zijn er een aantal maatregelen! 
Reserveren is niet meer nodig! 
 
Hygiëne  
Bij binnenkomst kunt u uw handen ontsmetten 
desinfecterende zeep. Tussen de zitplaatsen is 
er 1,5 meter ruimte.  
 
Mondkapje in de kerk.  
Wij vragen u dringend om in de kerk een 
mondkapje te dragen. Alle kleine beetjes 
helpen om het corona-virus terug te dringen. 
 
Niet naar de kerk?  
Misschien vindt u het te riskant om in deze tijd 
naar de kerk te komen, maar u hebt wel de 
behoefte aan bezinning en gebed. Via onze 
website: www.damiaanhelmond.nl of via 
www.kerkdienstgemist.nl zijn de zondagse 
vieringen live te volgen en nadien ook terug te 
kijken. Via NPO2 kunt u op TV op zondag vanaf 
10.00 uur de eucharistieviering volgen. De 
Mariakapellen van de St. Luciakerk en de St. 
Trudokerk zijn dagelijks geopend van 09.00 tot 
17.00 uur.  
 
Collecte  
Er wordt gecollecteerd met de bekende stokken 
zoals we dit al maanden doen. U kunt ook een 
bijdrage overmaken naar het bankrekening-
nummer van de parochie:  
T.n.v. Parochie H. Damiaan de Veuster, 
Helmond 
Inz. Lucia: Iban  NL 56 RABO 0171027507                                    
inz. Trudo: Iban NL 54 RABO 0149 600 534 
 

Misintentie: Laat eens bidden voor iemand 
waar je van houdt  
Hoe zinvol als de hele kerkgemeenschap tijdens 
de Eucharistieviering om gebed gevraagd wordt 
voor verschillende intenties die ons bezig 
houden.  
Sinds mensenheugenis voegen wij daaraan de 
namen toe van hen die ons dierbaar zijn. Dat 
kunnen overledenen zijn, die wij missen en 
waar wij samen bidden voor hun “zielenrust” 
d.w.z. dat wij ze a.h.w. samen naar God toe 
bidden, waar zij gelukkig mogen zijn. Ook een 
diepzinnig teken van verbondenheid. Zij 
worden niet vergeten, bovenal niet in ons 
gebed.  
Ook worden misintenties opgegeven voor 
zieken en gezonden, voor mensen die iets te 
vieren hebben “uit dankbaarheid” of voor een 
“bijzondere intentie” die wij niet openlijk 
noemen, maar waarvan Onze Lieve Heer weet 
waarvoor dat is. Een mooie en goede 
gewoonte, die misintenties......  
U kunt ze opgeven op het parochiecentrum of 
de pastorie via de enveloppen achter in de 
kerken.  
  

  
Beste mensen,  
 
Wij wensen u een gezegend en gezond 2022 toe! 
 
Met trots presenteren wij u de nieuwsbrief van 
december 2021 van KASH jongerenprojecten. Sinds 
de vliegende start in november 2020, is in 2021 
enorm veel werk verzet door ons en anderen en zijn 
de reiskosten daarmee en kosten voor aanleg van het 
therapie bad via vele sponsoren bij elkaar 
gespaard!  De tijd tot aan de zomer gebruiken we om 
ook de zonnecollectoren mogelijk te maken. Over 
deze en andere onderwerpen leest u meer in onze 
nieuwsbrief. Via onderstaande link kunt u deze lezen. 
Dit keer is deze iets langer geworden, want er is veel 
gebeurd in december! Wij houden onze zonder 
tegenbericht ook in 2022 graag maandelijks via de 
nieuwsbrieven op de hoogte. 
 
"Niets was mogelijk, totdat iemand het deed" 
(Nelson Mandela) 
  
 https://kashjongerenprojecten.jouwweb.nl/ 


