
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lef – laf – lief 

Heb het lef eens! Wat ben je toch een lafbek! Ik heb je lief! 
Woorden die bijna allemaal hetzelfde klinken maar waar een wereld van verschil 
achter zit: of toch niet? 
Als je het lef hebt om iemand in elkaar te slaan ben je voor een bepaalde groep 
best wel een lefgozer maar voor een andere groep ben je een grote lafbek. Als je laf 
bent en je loopt bij een hoogoplopende ruzie weg heb je misschien wel het lef en 
de zelfbeheersing om de ruzie niet uit de hand te laten lopen en zo een vechtpartij 
te voorkomen! 
Je kunt ook het lef hebben om voor een meisje te kiezen en niet voor je vrienden. 
Je vrienden vinden je misschien dan wel laf maar je krijgt er liefde voor terug. Soms 
moet je het lef hebben om laf te zijn en voor liefde te kiezen. Het is telkens jouw 
eigen keuze. 
Jouw eigen keuze: het lijkt zo makkelijk, maar eigenlijk is het best wel moeilijk. Kies 
je voor je vrienden of kies je voor je vriendin? Kies je voor lef en stoer zijn ten koste 
van anderen, of kies je voor laf zijn ten gunste van die ander? 
Het lef hebben om ergens voor te kiezen, of te laf zijn om te kiezen? Het lef hebben 
om voor je mening uit te komen of laf zijn en achter de meute aan te lopen? Het lef 
hebben om te zeggen wat je vindt of laf zijn en je mond te houden. Het lef hebben 
om je mond te houden wanneer het nodig is of laf zijn en de mening van een ander 
niet respecteren. 
Het lijkt erop dat lef, laf, en lief tegenstellingen zijn, maar toch zie je dat deze drie 
woorden samen kunnen komen. Een hulpverlener kan het lef hebben om een 
patiënt te helpen die door niemand geholpen wil worden. 
Hij heeft het lef om laf te zijn als hij niets terugzegt als de patiënt hem verrot 
scheldt. Misschien krijgt hij uiteindelijk van de patiënt een hoop liefde terug als hij 
zijn leven weer op de rit heeft. 
Onze geschiedenis ken er vele voorbeelden van: Martin Luther King, Gandhi, 
Moeder Theresa. Gaan we 2000 jaar terug dan komen we die man uit Nazareth 
tegen: Hij had het lef om op te komen voor de zwakkeren en zijn stem te verheffen 
tegen de machthebbers. Hij werd gekruisigd als een laffe misdadiger, maar 
uiteindelijk geloven miljarden mensen in zijn boodschap van (naasten)liefde. 
Hij had geen keus, waar kies jij voor?                                                      
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 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 

KRONIEKGEGEVENS 
Sinds 25 mei is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 
In het kader hiervan is het niet langer toegestaan persoonsgegevens te vermelden in 
openbaar toegankelijke media. Voortaan zult u dus de namen van dopelingen, pas- 
gehuwden en overledenen niet meer in dit parochieblad terug kunnen vinden. Hetzelfde 
geldt voor de parochiële website. Wij vragen uw begrip voor deze noodzakelijke 
wijzigingen. 
 
Het Kerkbestuur 
 
 



 

VIERINGEN IN DE DAMIAANPAROCHIE 
 
Donderdag 8 juli 
19.00 uur St. Luciakerk 
 
Zaterdag 10 juli 
12.30 - 13.00 uur St. Trudokerk: Aanbidding 
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna 
19.00 uur St. Luciakerk Mierlo-Hout 
 
Zondag 11 juli 
09.30 uur St. Luciakerk  
11.00 uur St. Trudokerk: Eerste Communie (alleen voor 
genodigden 
13.00 uur St. Trudokerk: Eerste Communie (alleen voor 
genodigden 
 
Donderdag 15 juli 
19.00 uur St. Luciakerk 
 
Zaterdag 17 juli 
12.30 - 13.00 uur St. Trudokerk: Aanbidding 
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna 
19.00 uur St. Luciakerk  
 
Zondag 18 juli 
09.30 uur St. Luciakerk  
11.00 uur St. Trudo kerk 
 
Maandag 19 juli 
19.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. 
Anna: Stilteviering  
 
Donderdag 22 juli 
19.00 uur St. Luciakerk 
 
Zaterdag 24 juli 
12.30 - 13.00 uur St. Trudokerk: Aanbidding 
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna 
19.00 uur St. Luciakerk  
 
Zondag 25 juli 
09.30 uur St. Luciakerk Mierlo-Hout 
10.45u St. Luciakerk Doop: Jaedy Ooms. 
11.00 uur St. Trudo kerk 
 
Donderdag 29 juli 
19.00 uur St. Luciakerk 
 
Zaterdag 31 juli 
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de St. Trudokerk 
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna 
19.00 uur St. Luciakerk Mierlo-Hout 
 
Zondag 1 augustus 
09.30 uur St. Luciakerk Mierlo-Hout 
11.00 uur St. Trudo kerk 
 
Donderdag 5 augustus 
19.00 uur 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. Trudo kerk 
 
  
 Beperkte openingstijden secretariaat 
 
In week 28 (maandag 12 t/m 16 juli 2021) is het     
secretariaat beperkt geopend.   
De openingstijden zijn dan; 
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. 

  
	Tentoonstelling 'Quo vadis peregrinus?' 
 
Quo vadis peregrinus? Waarheen ga je pelgrim? Is het 
onderwerp van een tentoonstelling van pen- en 
penseeltekeningen van Lambert de Haas en beelden van 
Renie Groenendal. 
 
De tentoonstelling is van 10 juni tot 23 augustus 2021 te 
zien in de kunstzaal van de bibliotheek in Mierlo 
(Dorpsstraat 113 5731 JH Mierlo). 
Je kunt er maandag t/m vrijdag 14.00 - 17.00 uur met 
inachtneming van de corona maatregelen (mondkapje 
en anderhalve meter) een bezoek brengen. 
 
Aanleiding van de tentoonstelling zijn de 
pelgrimstochten van Lambert de Haas naar Santiago de 
Compostella en Rome.  
 
Naar aanleiding van dit onderwerp heeft Renie 
Groenendal de afgelopen tijd gewerkt aan een aantal 
beelden gemaakt van snoeihout van bomen rond huis. 
Het gaat over pelgrims en een pelgrimstocht rondom 
het huis in zijn woonomgeving. De pelgrimstocht van 
ons leven, of die nu via Santiago de Compostella gaat of 
rond je huis, dat maakt dus niet uit. Ieder zijn eigen 
levensroute. 
  
Vormsel 2022 
 
Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 in 
groep 8 van de basisschool zit en graag zijn/haar 
Vormsel wil ontvangen? 
Kom dan op donderdag 7 oktober om 19.30 uur samen 
met uw zoon/dochter naar de informatieavond over het 
vormsel. U hoort hier meer over de voorbereiding op 
het Vormsel en de vormselviering.  
 
Van harte welkom! 
Meer informatie en/ of aanmelden voor de 
informatieavond neem contact op met Marjelein 
Verhoeven, mverhoeven@damiaanhelmond.nl  


