
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'Opladen'  

 
Tegenwoordig zien we steeds meer oplaadpunten voor zowel 

auto's als fietsen verschijnen. Dit komt omdat steeds meer 
mensen bewust kiezen voor het milieu. Elektrische auto's zijn 

schoner en beter en wat de fiets betreft: een e-bike geeft een 
prettige ondersteuning waardoor je eerder de auto laat staan. En 

als blijkt dat de stroom voor de fiets en de auto ook nog eens 
groen is, wat wil je dan nog meer?  

Maar hoe zit het eigenlijk met het opladen van onszelf? Wat 
hebben wij nodig om onze accu's zowel lichamelijk als geestelijk 

weer op te laden? De één doet bijvoorbeeld aan yoga, de ander 
aan mindfulness en meditatie, een derde gaat een weekend naar 

een klooster en weer een ander zoekt de rust van de natuur op, 
of leest een boek. Of men geniet van een avondje sport of gaat 

naar een concert, festival of musical. Maar steeds vaker hoor je 
ook dat mensen zeggen: ' Wat is het prettig om even een uurtje 
naar de kerk te gaan.' Ook jonge mensen.' Die rust, die stilte, 

het samen vieren, dat voelt goed. En als ik na een uurtje weer 
naar huis ga dan ben ik weer helemaal opgeladen.'  

Of ze zeggen: 'Dit zou ik eigenlijk vaker moeten doen, maar het 
komt er zo weinig van want ik word opgeslokt door alles wat nog 

gedaan moet worden, door afspraken die zijn gemaakt en nog 
zoveel meer.'  

Veel kerken in onze parochie zijn overdag geopend. Er kan een 
kaarsje worden opgestoken, er is ruimte om even te bidden, om 

even stil te zijn, om te luisteren wat God jou misschien wel te 
vertellen heeft. Mocht het dan niet altijd lukken om tijdens het 

weekend die tijd te vinden: ook door de week mogen we de tijd 
nemen om ons op te laden en even bij God op adem te komen. 

Dat oplaadmoment mét en bij God wens ik u allen toe.  
 

Pastoor Pieter Scheepers 
 

 

 
 

 

 
                       

MAANDBRIEF     
DAMIAANPAROCHIE 

JULI 2022 

Dorpsstraat 34,  

5708 GH Helmond.  

Telefoon: 0492 - 523147 

Website: www.damiaanhelmond.nl 

secretariaat is geopend: 

Maandag t/m donderdag 

10.00 – 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  
19.00 uur:  St. Luciakerk 

 
 

 



 

PRIJSVERHOGING KAARSEN 

Ook als parochie krijgen we te maken met de 

prijsverhoging die we overal om ons heen meemaken. 
De prijzen voor de was van de kaarsen stijgt fors. De 

kleine prijsstijgingen van de afgelopen jaren konden 
we nog opvangen, maar nu betekent de stijging dat 

we helaas voor het eerst in 10 jaar de prijzen van een 

aantal soorten offerkaarsen moeten verhogen.  
De nieuwe prijzen zijn als volgt:  

Offerlichtjes € 1,00  

Kleine oliekaarsen (3-daagse branders) € 3,00  
Graflichten € 2,50 

Noveenkaarsen (9-daagse branders) € 6,00  
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze verhoging.  

 

Het parochiebestuur 

 

Eerste Communie en Vormsel 2023 

Vormsel 

De informatieavond over het Vormsel wordt 

gehouden op maandag 3 oktober om 19.30 uur in de 

Goddelijke Voorzienigheid, Hornstraat 1. U bent van 

harte uitgenodigd om samen met uw kind naar deze 

avond te komen. Er zal tijdens deze avond informatie- 

gegevens worden over wat het Vormsel inhoudt, over 

de voorbereiding op het Vormsel en over de 

Vormselviering. 

Kinderen die in het schooljaar 2022-2023 in groep 8 of 

op de middelbare school zitten mogen zich 

aanmelden voor het Vormsel. 

 

Eerste Communie 

De informatieavond over de Eerste Communie wordt 

gehouden op donderdag 6 oktober om 20.00 uur in 

de Goddelijke Voorzienigheid, Hornstraat 1. U bent 

van harte uitgenodigd. Er zal informatiegegevens 

worden over wat de Eerste Communie inhoudt, over 

de voorbereiding op de Eerste Communie en over de 

Eerste Communieviering. 

Kinderen die in het schooljaar 2022-2023 in groep 4 of 

hoger zitten mogen aangemeld worden voor de Eerste 

Communie. 

 

Heeft u vragen over de Eerste Communie of het 

Vormsel stuur dan bericht naar Marjelein Verhoeven, 

pastoraal werker, via 

mverhoeven@damiaanhelmond.nl  

 

Aanmelden voor de informatievonden kan ook via 

bovenstaand e-mailadres. 

 

Op 24 juli vieren we het feest van Sint Christoffel. Een mooi 
begin van de vakantie is het zegenen van onze voertuigen. 
Onze auto’s; brommers; scooters; fietsen; caravans of 
noem maar op. Aansluitend aan de H. Mis in de st. 
Trudokerk is er de gelegenheid om voor op het kerkplein je 
vervoersmiddel te laten zegenen met het volgende gebed: 
Heer, op voorspraak van Sint Christoffel bidden wij U:  
Help mij bij het rijden mijn naasten lief te hebben als 
mijzelf. 
Help mij om niets te doen wat anderen in gevaar brengt. 
Geef mij zin voor humor als anderen sneller rijden dan ik. 
Bevrijd mij voor alle gevaren en geef mij een waakzaam 
oog voor het leven van mijn medemens. 
Bescherm allen die mij vergezellen en laat ons veilig 
thuiskomen. Amen.  
 

 

GEEF OM JE KERK 

Wat was uw allereerste kennismaking met onze Damiaan 

parochie? Een doop van een bekende?  

De wekelijkse viering in het weekend? De uitvaart van een 

dierbare? Was het een gevoel van thuiskomen of is uw 

betrokkenheid met onze parochie door de jaren gegroeid? 

Iedereen heeft zo zijn of haar eigen verhaal. Misschien is onze 

parochie voor u heel dichtbij doordat u in een werkgroep 

actief bent; of een regelmatige kerkganger bent of door 

persoonlijke contacten met één van de pastores of 

vrijwilligers. Of vind je het gewoonweg belangrijk dat er in 

deze tijd een kerk bestaat zo dicht bij huis? Een plek waar we 

vieren en rouwen, rust zoeken en tot bezinning komen. Ook 

het zoeken naar inspiratie of een kaarsje te branden bij Maria 

kan van waarde zijn.  

Door de coronapandemie stond alles onder druk, ook de 

parochie activiteiten. Meer dan ooit hebben we de warmte van 

andere mensen om ons heen gemist: de handdruk bij een 

ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. 

Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. De kerk 

is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen 

om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. 

Met elkaar, dat bindt mensen aan de kerk en maakt onze 

parochie een levend organisme en noemen we kerk-zijn.  

Kerk zijn betekend dat de prachtige gebouwen onderhouden 

worden. De erediensten, de vele activiteiten binnen de 

levende parochie, secretariaat pastorale projecten, die kosten 

geld. Dat geldt moeten we samen opbrengen en daarom is er 

de jaarlijkse actie Kerkbalans. 

Kerkbalans 2022 vraagt u om te investeren in een levende 

kerk na corona. Omdat we mensen zijn die betrokken zijn bij 

de kerk en daarom investeren in ons geloof. Wij zijn dankbaar 

voor uw bijdrage aan onze parochie. Dit is voor de parochie 

levensbelangrijk! Hoe meer mensen financieel betrokken zijn, 

hoe beter we samen het verhaal kunnen blijven doorvertellen 

van Gods liefde voor iedereen! Wij danken u voor uw 

financiële steun en ontvangen u graag in of om één van onze 

kerken.  

 

T.n.v. Parochie H. Damiaan de Veuster, Helmond: 

Inz. Lucia  IBAN:  NL 56 RABO 0171027507                                     

Inz  OLVrouw    IBAN:  NL 91 RABO 0162 438 982             

Inz. Trudo:  IBAN:   NL 54 RABO 0149 600 534 

 

mailto:mverhoeven@damiaanhelmond.nl

