
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vakantie 

Augustus is een echte vakantiemaand. Alle scholen zijn dicht en veel mensen hebben even 
vrij van hun werk. En toch is de vakantie ook dit jaar weer anders. Het zorgeloze is er af. De 
voorpret begint niet meer in januari als veel mensen hun zomervakantie plannen, maar 
hangt nu af van het aantal besmettingen, de codes rood, geel en groen en van testen en 
vaccinatiebewijzen. 
 
En toch als ik mensen op het schoolplein hoor zeggen: ‘als je niet op vakantie kunt in het 
buitenland, heb je niet écht vakantie’, frons ik mijn wenkbrauwen. Vakantie is meer dan 
alleen op reis kunnen naar verre oorden en vreemde culturen. Vakantie is gewoonweg het 
staken van dagelijkse activiteiten: even niet werken, even niet naar school of studeren. 
Vakantie afgeleid van het Griekse woord ‘vacantie’ en staat voor vrij zijn van 
verplichtingen: vrije tijd. Omstreeks 1850 kreeg vakantie zijn betekenis.  
 
Als we vakantie hebben kunnen we even de boel de boel laten  
en vooral ook tijd doorbrengen met ons gezin, onze familie en  
vrienden. Even niet opgeslokt worden door de dagelijkse  
beslommeringen en verplichtingen. Niet op de klok  
hoeven kijken om ’s morgens op tijd op school 
en het werk te zijn. 
 
En toch is de vakantietijd niet voor iedereen een leuke tijd als je het geld niet hebt om iets 
leuks te kunnen gaan doen, ook niet vlak bij huis. Als al je kinderen in de zomer op vakantie 
zijn en jij geen bezoek ontvangt. Als alle activiteiten stilliggen en je minder of geen mensen 
ontmoet.  
Dus laten we deze vakantietijd ook niet vergeten naar elkaar om te kijken en vooral naar 
hen voor wie de vakantietijd een tijd is die ze het liefst zo snel mogelijk voorbij zien gaan. 
Dan maken we er samen een mooie zomer van. 

Marjelein Verhoeven 
 
 
 
 
                                                      

 
Augustus 2021 

 
 Openingstijden 

secretariaat: 
Maandag t/m Donderdag 
9.00 – 12.00 uur 
Vrijdag 10.00 -12.00 uur 
 
De Damiaanparochie is 
gevestigd op  
Dorpsstraat 34,  
5708 GH Helmond.  
Telefoon: 0492 - 523147 
 
Website: 
www.damiaanhelmond.nl 
 
E-mail secretariaat: 
secretariaat@damiaanhel
mond.nl  
 
Pastoraal team: 
Pastoor P. Scheepers 
0492 - 522930 Spoed: 06 
- 12544325 
Telefonisch spreekuur  
Dinsdag 09.30-10.00 
donderdag 18.30 - 19.00  
 
Pastoraal werker 
Marjelein Verhoeven is te 
bereiken via het 
secretariaat in Stiphout. 
 
Spoedgevallen zijn: 
overlijden en dringende 
ziekenzalving. 
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. 
 

MAANDBRIEF     
DAMIAANPAROCHIE 

VAKANTIE 
Over enkele dagen begint de grote uittocht weer. De vakantie komt eraan. Jong en oud, 
groot en klein, zoeken de koffers weer op om van alles mee te nemen. Ik zou haast 
zeggen "bijna allemaal", want er zijn er toch altijd nog heel wat die om een of andere 
reden geen vakantie hebben. 
De zieken, bejaarden die vaak slecht ter been zijn, gehandicapten, om er zo maar eens 
enkele te noemen. Laten wij, die wel gaan eens extra aan hen denken. Stuur een kaartje, 
laat eens iets van u horen. Laat vooral tijdens de vakantie merken dat zij er ook nog bij 
horen. Prettige vakantie voor u allen, ook voor hen die thuisblijven. 
Maar ook de parochie vindt het leuk om een kaartje te ontvangen om zo te weten hoe u 
geniet van de vakantie. 
 
 Beperkte openingstijden secretariaat 
 
In week 35 en 36 (maandag 30 augustus t/m 10 september 2021) is het secretariaat 
beperkt geopend.   
De openingstijden zijn dan; dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. 
 

 



 

VIERINGEN IN DE DAMIAANPAROCHIE 
 
Donderdag 5 augustus 
19.00u St. Luciakerk 
 
Zaterdag 7 augustus 
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna 
19.00u St. Luciakerk Mierlo-Hout 
 
Zondag 8 augustus 
09.30u St. Luciakerk  
11.00u St. Trudokerk 
 
Donderdag 12 augustus 
Geen viering i.v.m. vakantie pastoor Scheepers 
 
Zaterdag 14 augustus 
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna 
19.00u St. Luciakerk  
 
Zondag 15 augustus 
09.30u St. Luciakerk  
11.00u St. Trudokerk 
 
Donderdag 19 augustus 
19.00u St. Luciakerk 
 
Zaterdag 21 augustus 
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna 
19.00u St. Luciakerk  
 
Zondag 22 augustus 
09.30u St. Luciakerk Mierlo-Hout 
11.00u St. Trudokerk 
 
Donderdag 26 augustus 
19.00u St. Luciakerk 
 
Zaterdag  28 augustus 
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna 
19.00u St. Luciakerk Mierlo-Hout 
 
Zondag 29 augustus 
09.30u St. Luciakerk Mierlo-Hout 
11.00u St. Trudokerk 
 
Donderdag 2 september 
19.00u St. Luciakerk 
 
Zaterdag 4 september 
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna 
19.00u St. Luciakerk Mierlo-Hout 
 
Zondag 5 september  
09.30u St. Luciakerk  
11.00u St. Trudokerk 
 

Eerste Communie en	Vormsel 2022 
Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 in 
groep 4 van de basisschool zit en wilt u graag dat hij/zij 
zijn/ haar Eerste Communie doet?  
Kom dan op dinsdag 28 september om 19.30 uur naar de 
informatieavond over de Eerste Communie.  
 
Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 in 
groep 8 van de basisschool zit en wilt u graag dat hij/zij 
zijn/ haar Vormsel doet?  
Kom dan op donderdag 7 oktober om 19.30 uur naar de 
informatieavond over het Vormsel  
  
Van harte welkom! 
Meer informatie en/ of aanmelden voor de 
informatieavonden neem contact op met Marjelein 
Verhoeven, mverhoeven@damiaanhelmond.nl  
 
Gezinsvieringen 
In het komende schooljaar starten we in de parochie met 
gezinsvieringen. De vieringen zijn gericht op kinderen in 
de basisschoolleeftijd, maar uiteraard is iedereen, jong 
en oud, van harte welkom! 
 
De eerste twee gezinsvieringen van het schooljaar zijn op 
zondag 3 oktober met als thema: Heilige Franciscus! De 
kinderen mogen dan een knuffeldier meenemen naar de 
kerk. Deze viering wordt gehouden om 11.00 uur in de 
St. Trudokerk. 
Op zaterdag 13 november vieren we om 19.00 uur het 
feest van St. Maarten in de St. Luciakerk. De kinderen 
mogen dan een mooie lampion meebrengen. 
 

Beste mensen,  
namens Pastor Jo van Kessel wil ik jullie allemaal 
hartelijke groeten vanuit Huize Glorieux in Eindhoven. 
 
Vanwege zijn gezondheid is pastor van Kessel sinds 1 juni 
gaan wonen in Huize Glorieux. Natuurlijk wilde hij het 
liefst in Stiphout blijven wonen, maar dat was geen 
haalbare kaart meer.  
Huize Glorieux is een prachtig complex waar hij zijn 
thuisgevoel mee naartoe heeft genomen. Dagelijks zit hij 
achter zijn bureau om de krant te lezen en om datgene 
te doen wat hij altijd deed, bidden. 
 
In het gesprek dat ik met hem had, vroeg hij mij jullie 
allemaal hartelijk te danken voor de mooie 45 jaar dat hij 
in Stiphout mocht wonen en werken als jullie pastoor. Hij 
is daarvoor iedereen dankbaar. 
Ik weet zeker dat hij erg blij is wanneer u hem een 
kaartje stuurt.  
Zijn adres is: 
Huize Glorieux,  
t.a.v. Pastor J. van Kessel 
Glorieuxlaan 2  
5613 LN Eindhoven. 
 
Met vriendelijke groet, namens pastor van Kessel, 
Ton Schepens, diaken 
 


