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Binnenkort moet er actie onderno-
men worden tegen de hangmoe-
ders. De vrouwen die een kwartier 
voordat de school uitgaat al voor 
het hek staan te wachten en met el-
kaar kletsen. Ze blokkeren de stoep.
Een oplossing voor die groep over-
lastbezorgsters is wat lastiger, maar 
met een beetje goed nadenken ko-
men we er wel uit. 

Wie hebben we nog meer als hang-
groep?
Hangambtenaren, die tussen de 
middag gezamenlijk de stad intrek-
ken om een luchtje te scheppen 
en een broodje eten. Moeten ook 
dringend uit het straatbeeld verwij-

derd worden want ze vormen een 
ernstig obstakel voor het winkelend 
publiek. 

En als we dan helemaal niets meer 
weten, hebben we altijd nog de 
hangkerkelijken, die ’s-Zondags na 
de Mis nog wat blijven rondlumme-
len voor de kerkdeur. Waar die naar 
toe moeten?
Als het nog even zo doorgaat hou-
den we alleen maar een heel klein 
groepje over. De hele snellen, die 
voor niemand en voor niets meer 
tijd hebben. Die zich overal aan 
storen. Die onbelemmerd hun weg 
moeten kunnen gaan. En dan is er 
binnen dat groepje vast nog wel 

Gezellige ‘hangouderen’

Gezellige groepjes met ‘hangouderen’ al babbelend bij de ingang van de supermarkt. F | ©Mario Coolen.

Onlangs las ik een tijdschrift dat Nederland er weer een probleem bij-
heeft. Namelijk: hangouderen. Gepensioneerden van boven de 65 die 
voor de ingang van het winkelcentrum rondhangen en daar met hun 
gebabbel de boel voor de haastige Nederlander blokkeren. De hang-
jongeren hebben we al gehad. Die hebben we naar de uithoeken van 
stad en dorp verbannen, waar ze niemand kunnen lastigvallen.

DAMIAAN Naar verwachting 
zullen alle richtlijnen rondom 
corona per 20 september ko-
men te vervallen. Het aanmel-
den voor een van de vieringen 
is al niet meer nodig.

Hopelijk kunnen dan ook de lin-

ten van de banken en hoeft de 
1,5 meter-regel niet meer ge-
handhaafd te worden. 
Ook de koren mogen weer zin-
gen; dus voel u vrij en welkom 
om weer naar de kerk te komen. 
Zonder verplichtingen en allerlei 
regelgevingen.

Corona-richtlijnen komen te vervallen

weer een groepje dat zich aan het 
gedrag van de andere helft stoort. 
En zo blijft er op den duur niemand 
meer over.

Jammer dat er mensen zijn die zich 
storen aan een paar oudere mensen 
omdat ze midden in het winkelcen-
trum een praatje maken. Misschien 
is het wel het enige praatje dat ze op 
een dag hebben. Kijken ze er speci-
aal naar uit. 

Het is natuurlijk wel een probleem 
als je met je boodschappentas een 
meter extra moet lopen vanwege 
een rollator die je route blokkeert. 
Of om te vragen of je er even langs 
mag als ze echt in de weg staan. De 
kans dat ze gaan rammen is overi-
gens buitengewoon klein…

Eigenlijk is het erg dat er een artikel-
tje aan dit “probleem” gewijd moet 
worden. 

Want het is geen probleem. Dege-
nen die er over klagen zijn het pro-
bleem. Zij zijn het die niets meer 
willen slikken. Die geen geduld 
meer hebben, die vinden dat ieder-
een hen in de weg staat of zit. 

Het is voor hen te hopen dat ze 
straks, als ze zelf de pensioenge-
rechtigde leeftijd hebben bereikt, 
niet ook worden verbannen naar 

een plek buiten de maatschappij.
Stel je voor dat Jezus de oudere 
mensen had laten wegsturen om-
dat ze Hem in de weg stonden bij 
zijn predikingen. 
Gelukkig maakt Hij geen onder-
scheid tussen hangjongeren en 
–ouderen en andere mensen. Bij 
God staat niemand in de weg!

Pastoor Pieter Scheepers
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DAMIAAN Sinds een half jaar ben 
ik nu verbonden aan de parochie 
en soms krijg ik de vraag: wat doe 
jij eigenlijk voor werk? Nou, dit, 
zeg ik dan als ik op huisbezoek 
ben of overleg met werkgroepen. 
Niet dat deze vraag mij vreemd is 
want ook in mijn vorige parochie 
kwam deze vraag regelmatig.

Dus hoe zit het?
Pastoraal werkers (m/v) deden zo’n 
50 jaar geleden hun intreden in de 
parochies. Een pastoraal werker is in 
dienst van het kerkbestuur, de paro-

chie betaald het salaris, en werkt als 
zodanig mee in het pastoraat van 
de parochie. De meeste pastoraal 
werkers zijn net als ik vooral actief 
op het gebied van de catechese en 
het pastoraat voor jonge gezinnen, 
tieners en jongeren. Daarnaast gaan 
we ook bij mensen op huisbezoek 
en gaan soms voor in een viering 
in de kerk. 

Waar pastoraal werkers niet voor 
bevoegd zijn is het bedienen van 
de sacramenten en het voorgaan 
van Eucharistievieringen. Pastoraal 

werkers zijn ‘leken’, dat betekent 
dan pastoraal werkers geen wijding 
ontvangen, maar wel theologie ge-
studeerd hebben. 

Pastoraal werkers zijn lid van het 
pastoraal team en daarmee geven 
ze vorm aan het pastoraat in de pa-
rochie. Samen met pastoor Schee-
pers hoop ik dat hier in de Dami-
aanparochie nog vele jaren hier te 
mogen doen. 

Marjelein Verhoeven, 
pastoraal werker.

Pastoraal werkers, hoe zit dat eigenlijk?

Marjelein Verhoeven F | © Mario Coolen

ST. TRUDO Trudo’s ouders stam-
den uit een hoogadelijk Frankisch 
geslacht. Zij waren rijk, met vele 
bezittingen in en buiten het Bel-
gische Haspengouw. Alhoewel 
het christelijk geloof in de streek 
nog weinig verspreid was, waren 
zijn ouders diepgelovig. Hun ver-
blijf bevond zich in Sarchinium of 
Zerkingen.

Rond 628 wordt Trudo geboren. Al 
snel wordt zijn ingetogen karakter 
duidelijk. Hij heeft interesse voor 
het geloof van zijn ouders en houdt 
van gebed, eenzaamheid en som-
berheid. Eerder dan te genieten van 
rijkdom of de jacht droomt Trudo 
ervan ooit een kerk te bouwen op 
de grond van zijn familie.

Wanneer Remaclus, de bisschop 
van Tongeren in Zepperen verblijft, 
leert hij de jonge Trudo kennen en 
neemt hem onder zijn hoede. Hij 
raadt hem aan naar Metz te reizen 
om er een degelijke religieuze oplei-
ding  te volgen. 
Na de dood van zijn ouders ver-
trekt Trudo naar Metz, volgt daar 
een viertal jaren een grondige op-
leiding en schenkt een groot deel 
van zijn bezittingen aan de bis-
schop. Hij wordt tot priester gewijd 
en bisschop Clodulf geeft Trudo de 
opdracht terug te keren naar zijn 
geboortestreek om er het geloof te 
verspreiden.

Trudo keert terug naar Haspen-
gouw en verkondigt het geloof. 
Hij vergeet daarbij zijn oude jon-
gensdroom niet. Dichtbij het fa-
miliedomein in Zerkingen, bouwt 
hij een kerk aan de oever van de 
Cicindria. Zijn levenswijze, inzet en 
geloofsverkondiging trekken al snel 
volgelingen en rond zijn kerk groeit 
een eerste gelovige en inspirerende 
gemeenschap. Trudo blijft een ver-
kondigend en biddend mens. Bijna 
om de andere dag gaat hij ’s nachts 

naar de kerk in Velm of naar de kerk 
in Zepperen.

Ook na zijn overlijden rond 693 blijft 
zijn invloed groeien. Hij wordt heilig 
verklaard en zijn kerk trekt vele pel-
grims aan. Rond zijn gemeenschap 
die vanaf het begin van de 9e eeuw 
de regel van Benedictus zal volgen, 
vormt zich stilaan een nederzetting 
die in de 11e eeuw tot de stad Sint-
Truiden zal uitgroeien.

Vanaf de 8e eeuw vindt men schrif-
telijke getuigenissen over het leven 
van de heilige Trudo. Ware ge-
beurtenissen en legendes worden 
in de geschriften verweven. Er zijn 
verhalen over vele wonderen zo-
wel tijdens als na Trudo’s leven. Een 
lamme kan weer lopen, een me-
laatse wordt genezen, een blinde 
kan weer zien. Dieven worden op 
het rechte pad gebracht. Dieren ge-
hoorzamen hem. 

Het is duidelijk dat de heilige Trudo 
reeds door zijn tijdsgenoten ervaren 
werd als een mens met aandacht 
voor de concrete zorgen en noden 
van de mensen, vergevingsgezind 
en liefdevol. Zij zijn vol van Trudo’s 
goede werken en zien doorheen 
zijn persoon de goedheid van God.

Viering naamdag op 23 november

De Heilige Trudo

St. Trudo in de Trudokerk te Stiphout. 
F | © kerkfotografie.nl

damiaanhelmond.nl
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Herfst maakt melancholisch zeg-
gen mensen. Dat vind ik ook. Het is 
mooi als de zon schijnt op oranje en 
rood gekleurde bomen waar witten 
en rood gestippelde paddenstoelen 
onder groeien, maar als het smerig 
weer is en die rode bladeren vaal 
bruin zijn geworden en door de 
wind opgejaagd, is er niets roman-
tisch meer aan.
Dat melancholische krijg ik altijd 
wanneer ik zo’n blaadje aan de 
boom zie dat bijna rijp is om af te 
vallen. Een van de miljoenen blaad-
jes die dit seizoen om laag komen. 
En daar gaan we dan: net als een 
van die miljoenen mensen die bin-
nenkort dood gaat.

Ik heb niets met doodgaan. Ik ben 
er niet bang voor. Wakker liggen 
ervan doe ik beslist niet. Er zijn 
boeiender dingen om wakker van 
te liggen. Maar je kunt er wel over 
peinzen. Want leuk is doodgaan 
niet. Mag de dood voor een zware 

patiënt een verlossing zijn, voor zijn 
familie is en blijft het een klap en 
een heel moeilijk te verwerken feit.

Wie gelooft, vertrouwt erop dat we 
na dit leven in een ander, vooral 
beter leven terecht komen. Zeker 
weten doen we dat niet. Geeft ook 
niet. Er zijn verhalen genoeg die 
dat geloof ondersteunen. Verhalen 
van mensen met een bijna-dood-
ervaring, over een prachtig licht en 
familieleden die hen staan op te 
wachten.

Betrouwbaarder zijn de Mariaver-
schijningen, zoals in Lourdes. Als er 
na dit leven niets zou zijn, dan was 
er ook geen Maria om te verschij-
nen. En dat heeft ze niet één keer 
gedaan, maar redelijk vaak.
Kom ik terug op de melancholie 
van de herfst en de gedachten aan 
de dood. Bang ben ik er niet voor, 
maar ik vind het wel jammer om te 
moeten vertrekken. Ik zou zo graag 

nog van alles willen doen. Zien hoe 
de wereld er over vijftig jaar uitziet 
en dan hopen gelijk te krijgen met 
mijn mening dat er helemaal niet 
zoveel veranderd is. nog wat meer 
techniek.

Maar vooral dat de mensen tegen 
die tijd weer meer nadenken over 
de waarden van het leven, dat 
het gezinsleven weer wat hechter 
wordt, dat het geloof weer terug-
keert. Dingen die we nu een beetje 
zijn kwijtgeraakt, maar waarvan ik 
er op vertrouw dat die over vijftig 
jaar weer helemaal terug zijn. Om 
vervolgens na nog eens vijftig jaar 
weer net zo te vervagen als nu. Zo 
gaat dat.

Eigenlijk kun je best lekker filoso-
feren door die herfst. Toch niet al-
leen maar vervelend. En trouwens, 
de avonden worden weer gezel-
lig: vroeg donker en speculaas en 
borstplaat bij de koffie. En een eer-
ste verdwaalde kerstengel ergens in 
een etalage.

Pastoor Pieter Scheepers

Herfstbladeren

Herfstmoment in het prachtige Goor. F | © Frans Meulendijks (alias Frans van Tinuske †2003).

F|©Mario Coolen

DAMIAAN Ineens is het herfst geworden. De ene dag was het nog lek-
ker warm en groen en de volgende dag waaide het, regende het en was 
het vies. En toen begonnen de eerste blaadjes te vallen. Intussen is al 
meer dan de helft er af en kun je door de bergen dooie bladeren sloffen.

ST. LUCIA  Zondag 12 septem-
ber, staat het tweejaarlijkse Ko-
ningschieten van gilde St. An-
tonius Abt Mierlo-Hout weer 
op het programma. Huidig 
koning Adri van de Laar heeft 
aangegeven zijn titel met verve 
te gaan verdedigen. 

Zijn koningschap heeft hij van-
wege alle landelijke maatregels 
maar weinig kunnen uitdragen. 
Het gilde zal starten met het bij-
wonen van de H. Mis van 09.30 
uur. Het gilde zal dan haar nieu-
we uniformen presenteren. Op 
het voorplein zal dit worden ge-
toond aan de Houtse bevolking. 

Informatiebord
Na de gezamenlijke lunch op het 
schietterrein zal bij de ingang van 
het Antonianenpad  het histo-
risch informatiebord gezamenlijk 
worden onthuld. Het bord is on-

derdeel van de heemkunderoute 
door Mierlo-Hout en samenge-
steld door de wijkraad. Het ver-
telt meer over de historie van het 
gilde en het gildeterrein. 

Beste schutter
Het koningschieten start om 
13.30 uur. De koningsvogel zal 
het “moeilijk” gaan krijgen en zal 
na circa 150 schoten gaan vallen. 
Dan is de koning bekend!

Na het koningschieten zullen de 
Vrienden van het Gilde strijden 
om de wisseltrofee “beste schut-
ter”. Kortom weer een mooie gil-
dedag waaruit mag blijken dat ’t 
gilde, als oudste vereniging, nog 
springlevend is! Het gilde leeft op 
‘t Hout.
Het gildeterrein is bereikbaar via de 
Heeklaan en de toegang is gratis.   

Berry Smits dekenschrijver

Gildemis en 
koningschieten bij 
Sint Antonius Abt 
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Ik ben er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Gastvrij, sociaal 
en vriendelijk.

Een bloemetje op het graf, een 
geprevel bij het zerk, een blik op 
het steentje met hun naam. Meer 
kunnen we niet doen in deze da-
gen van Allerheiligen en Allerzie-
len. Bloem, gebed en oogopslag: 
drie pogingen om de groeve te 
dichten en de brug te slaan tus-
sen hier en daar. Wie zijn doden 
eert, eert het leven. 

Eerbied voor het leven begint met 
eerbied voor het ongeboren leven, 
maar eindigt niet met troostende 
aanwezigheid bij het eindigende 
leven. Wie het leven wil waarderen 
- de eer gunnen van de grootste 
waarde - moet ook de overledenen 
blijven gedenken - de eer gunnen 
van de herinnering. De doden zijn 
ons immers voorgegaan in het le-
ven. En bij het leven hoort de dood, 
de tweede geboorte waarin ze ons 
ook zijn voorgegaan. Elke mens is 
uniek, geen kopie van wie hem of 
haar voorging, niet reproduceerbaar 
na hem of haar. Zoals elke mens ge-
schreven staat in de palm van Gods 
hand, zo moet wie ooit is geweest 
en door ons werd geliefd, gegrift 
staan in het graniet van ons verdriet. 
Een bloemetje op het graf, een ge-
prevel bij het zerk, een blik op het 
steentje met hun naam... en de her-
innering aan toen. En dan komt die 
vraag in ons hoofd: waar zouden ze 
nu zijn, onze lieve doden?

Waar zouden ze nu zijn? Dat is de 
meest normale vraag voor wie zijn 
doden eren wil. Wie de doden eert, 
wil de tijdelijkheid van hun leven 
eeuwigheid bezorgen. Toch is het 
een vraag met twee verkeerde 
woorden: “waar” en “nu”. Dat zijn 
woorden uit de tijdelijkheid; ze 
staan niet in het vocabulaire van de 
eeuwigheid. 

“Waar” heeft met ruimte te maken, 
“nu” heeft met tijd te maken. Ruimte 
en tijd zijn de grenzen waarbinnen 
ons aardse bestaan verloopt. Wie 
sterft, stapt weg uit de begaanbare 

ruimte. Wie is overleden, is uit de 
tijd gekomen. 

Wij kunnen evenwel niet denken 
buiten de denkkaders van tijd en 
ruimte. Ook onze geest zit gekooid 
binnen die grenzen. Wat daaraan 
is ontsnapt, kunnen we ons niet 
inbeelden. Daarom verbeelden we 
ons Gods eeuwige liefde in termen 
van daar en nu.

Zo ook mijn vader. Negentien jaar 
geleden is hij overleden. Hij stierf op 
15 augustus, Maria Tenhemelopne-
ming, en werd begraven op 21 au-
gustus, zijn verjaardag. Mijn vader 
had ook bij doodgaan zijn manier 
om iets duidelijk te maken. Dat hij 
wist waar de dood hem naartoe 
bracht: ten hemel. Dat zijn uitvaart 
zijn uittocht uit de tijd moest aan-
geven: hij zou geen jaren meer 
toevoegen aan zijn verjaardag, wel 

eeuwigheid.

Mijn vader was een vroom man. 
Niet devoot in de sentimentele zin. 
Te veel sentimentaliteit enerveerde 
hem, zowel in de liefde als in het ge-
loof. Hij was vroom in de betekenis 
van het geuzenlied: “Berg op Zoom, 
houd u vroom…” 
Ook mijn vader hield stand. Hij 
was in zekere zin ook een heer van 
stand. Toch vooral standvastig: hij 
was trouw. In de liefde én in het 
geloof. Als hij op pad was, sprong 
hij vaak een kerk binnen, het liefst 
een abdijkerk met benedictijnen in 
het koor. 
Vijfmaal ben ik met hem op retraite 
geweest, twee keer in het Norman-
dische Le Bec-Hellouin. Daar leerde 
ik mijn vader het best kennen. Op 
een dag vroeg ik hem hoe hij zich 
de hemel voorstelde. Als een im-
mense kerk, zei hij, met een orgel 

van wel duizend pijpen dat Bach 
speelt, een eindeloze fuga. Wij zwij-
gen en luisteren, zei hij. Oorverdo-
vend stil dus.

Vaak denk ik aan mijn vader. Zijn 
gezicht vervaagt, zijn aanwezigheid 
verdicht. Dan stel ik ook wel eens 
de vraag der vragen: waar zit hij 
nu? In die kerk met gotische bogen 
en glasramen waarvan de kleuren 
zinderen in het licht en trillen onder 
de dreun van het orgel met zijn dui-
zend pijpen? Oorverdovend stil? 
Waar zit hij nu? Zitten is een ver-
keerd werkwoord, zitten is plaats 
bepalend. Zijn moet het zijn. Het 
volle zijn, bij hét Zijn dat God is. Zijn 
zoals ik mijn vader leerde kennen in 
de abdijkerk van Le Bec. Verzonken 
in de psalmen, maar nu op de meest 
verheven wijze verzonken. 
De hemel was voor hem eigenlijk 
niet dat immense gebouw uit zijn 

beeldspraak, maar de voortzetting 
van de liturgie. Zonder ophouden. 
Eindeloze fuga. Standvastig. Zoals 
het past bij een heer van stand.

Mark Van de Voorde is 
onafhankelijk publicist en gewezen 

raadgever van de Belgische 
politici Herman Van Rompuy, Yves 
Leterme en van Steven Vanackere. 

Onze lieve doden

F | © Mario Coolen.
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Met een kerkelijke uitvaart namen wij afscheid van:

07-11-2020 Toos Scheepers-van Eijk, 70 jaar, Crematorium
11-11-2020 Christien Coolen- van der Linden , 96 jaar, Trudokerk
23-11-2020 Yvonne Mutsaers-Slegers, 93 jaar, Trudokerk
07-12-2020 Toos Huijbers-Adelaars, 91 jaar, Luciakerk
22-12-2020 Cune Hettema, 75 jaar, Trudokerk
25-12-2020 Henk Ceelen, 77 jaar, Trudokerk
28-12-2020 Riek Vinken-van Bommel, 91 jaar , Trudokerk
04-01-2021 Paula Coort-Verhoeven, 87 jaar, Luciakerk
11-01-2021 Ann Takkenberg-Gijsbers, 93 jaar, Trudokerk
11-01-2021 Riet Broens, 92 jaar , Trudokerk 
19-01-2021 Mien Breusers-Martens, 93 jaar, Trudokerk
21-01-2021 Karel Martens, 85 jaar, Luciakerk
23-01-2021 Bernard Bergkamp, 94 jaar, Trudokerk
23-01-2021 Tonnie van Alphen-Migchels, 93 jaar, Luciakerk
23-01-2021 Arda Manders-Lammers, 75 jaar, Crematorium
24-01-2021 Julia Segeren-Ramaekers, 93 jaar, Luciakerk
28-01-2021 Marinus Raijmakers, 86 jaar, Trudokerk
29-01-2021 Jeroen Kager , 75 jaar, Trudokerk
30-01-2021 Riet van Dijk-Hendriks, 87 jaar, Trudokerk
02-02-2021 Piet van de Kemenade, 91 jaar, Trudokerk
03-02-2021 Jan Kruijsen, 85 jaar, Luciakerk
04-02-2021 Frans Schepers, 91 jaar, Trudokerk
04-02-2021 Arthur van den Boom, 48 jaar, Trudokerk
06-02-2021 Joep Corstens,  95 jaar, Trudokerk
21-02-2021 Jo Verhoeven, 90 jaar, Trudokerk
24-02-2021 Jan van der Vorst, 80 jaar, Luciakerk
03-03-2021 Koos Vervoort-Hoeks, 92 jaar, Luciakerk
09-03-2021 Toos van Berkel-van Hoof, 91 jaar, Trudokerk
18-03-2021 Noud Kuijken , 77 jaar, Trudokerk
23-03-2021 Corrie vd Waterbeemd - vd Kimmenade, 74 jaar, Luciakerk
28-03-2021 Thea Schwering-Rovers, 91 jaar,  Trudokerk
01-04-2021 Jozef van Vijfeijken, 86 jaar, Luciakerk
02-04-2021 Pieter Boetzkes, 84 jaar, Trudokerk
07-04-2021 Tiny Bogers,  67 jaar, Luciakerk 
12-04-2021 Sjef Kemper, 86 jaar, Luciakerk
15-04-2021 Nellie Vissers-Snijders, 78 jaar, Trudokerk 
17-04-2021 Truus van den Akker-de Boevere 99 jaar, Luciakerk
19-04-2021 Marjolein Sars, 59 jaar, uitvaartcentrum
25-04-2021 Béatrijs Hunink- van Thiel, 86 jaar, Trudokerk
27-04-2021 Lena de Wit – van der Putten, 101 jaar, Luciakerk
16-05-2021 Bert van de Kerkhof , 96 jaar, Trudokerk
19-05-2021 Meid Steinbach-Struijk, 77 jaar, Trudokerk
28-05-2021 Rutger Hornikx, 69 jaar, Luciakerk 
05-06-2021 Toon van den Reek, 79 jaar, Goddelijke Voorzienigheid
16-06-2021   Willemien Lammers-Verbakel 94 jaar, Luciakerk
10-07-2021  Piet van Rooij, 88 jaar, Trudokerk
22-07-2021 Twan Boetzkes, 57 jaar, Trudokerk 
03-08-2021 Zus van Veghel-Daniëls, 88 jaar,  Luciakerk
03-08-2021 Theo Slegers, 82 jaar, Trudokerk
08-08-2021 Frans de Reijdt, 79 jaar, Hortsedijk
10-08-2021 Josepha de Bie – Terwindt , 98 jaar, Trudokerk
13-08-2021 Marion Swinkels, 59 jaar, Luciakerk

DAMIAAN Op Allerzielen, 2 november, herdenken 
we elk jaar onze overledenen. Op deze dag komen 
mensen vaak naar het kerkhof om bloemen en kaar-
sen op het graf van hun dierbare(n) te zetten. We 
lezen de namen van de mensen die in het afgelopen 
jaar gestorven zijn en denken ook aan hen aan wie 
niemand meer denkt. Op zaterdag 30 oktober wordt 
er overdag een bakje troost aangeboden op de Lu-
ciabegraafplaats.

Op 2 november zal er grafzegening zijn op alle 
kerkhoven:
Om 15.00 uur op het St. Luciakerkhof
Om 15.00 uur op het St. Trudokerkhof, beginnend met 

een korte gebedsviering op de begraafplaats. 
Om 16.00 uur bij de kapel op het kerkhof aan de Hort-
sedijk, daar is van 14.00 uur tot 16.00 uur mogelijkheid 
om met elkaar koffie te drinken.

Om 18.30 uur is er een Eucharistieviering in de St. Trudo-
kerk, waarin de namen worden gelezen van de mensen 
die in het afgelopen jaar overleden zijn – en waarvoor 
in de St. Trudokerk de uitvaartdienst geweest is - en om 
20.00 uur is er in de St. Luciakerk een Eucharistievie-
ring waarin de namen gelezen worden van hen die in 
het afgelopen jaar overleden zijn – en waarvoor een 
uitvaartdienst is geweest in de St. Luciakerk of de God-
delijke Voorzienigheid.

Allerzielen 2021

Hier gedenken wij met name
wie wij in het voorbije jaar aan de dood moesten laten;

de namen van onze doden
die ons lief waren en met wie wij het leven deelden.

Nog altijd is er het verdriet om het gemis,
omdat hun leven ten einde ging,

én de dankbaarheid hen gekend te hebben.
Leven dat voltooid werd,

leven dat plotseling afbrak,
leven dat tenslotte van alle moeite rusten mag.

Sytze de Vries “Wachtwoorden in de nacht”

Racisme is hem vreemd, vooroorde-
len kent hij niet. Gaat thuis de bel, 
dan roept hij ‘mama open doen’. 
Job is nieuwsgierig en verwelkomt 
iedereen. Niks wij-zij. Gezellig wij-
wij. Hij vindt mensen leuk en lief, tot 
het tegendeel bewezen is. Job zal je 
nooit op je verleden pakken, hoog-
uit pakt hij je hand.

Job snapt niet wat een homo is, 
laat staan wat hetero betekent. Hij 
maakt evenmin onderscheid tussen 
dik, dun, rijk, arm, Tokkie of elite. 
Job kijkt op niemand neer – vanuit 
zijn rolstoel kijkt hij altijd omhoog. 

Aan zijn hemel staat de zon of het 
regent.

Job zegt sorry als hij je pijn heeft ge-
daan. Dankjewel als je hem helpt. 
En toont belangstelling door te vra-
gen ‘hoe is het met jou’?

Kijkt hij voetbal op televisie, dan 
juicht hij bij ieder doelpunt, onge-
acht de clubkleuren. Job is kampi-
oen in het delen van blijdschap. Het 
veld op stormen zou hij niet kun-
nen – vanwege die rolstoel. Spelers 
van de tegenpartij slaan al helemaal 
niet; hij heeft een lage spierspan-

Wij-wij
Job (12) kent de woorden kut-Marokkaan, kankerlul en aandachtshoer 
niet. Een hoofddoek zet geen kwaad bloed bij hem. Die zal hij leuk 
vinden omdat je eraan kan trekken. Kroeshaar kriebelt tegen zijn hand 
en glad haar wil hij aaien. Job raakt mensen graag aan.

ning. Het is dat krakkemikkige lijf, 
waardoor hij bijna niks kan.

Job moet altijd wachten. Op eten, 
op gezelschap, op de taxi, op een 
nieuwe rolstoel, op iemand die zijn 
luier verschoont. Toch voelt hij zich 
nooit tekort gedaan. Zal nimmer 
klagen. Wijst niet verongelijkt naar 
mensen die het beter hebben en is 
onbekend met de begrippen jaloe-
zie, misgunnen en kwaadspreken. 
Liever zingt hij een liedje.

Job geeft geen anderen de schuld 
en wenst niemand dood op sociale 
media. En dan noemen we hem 
verstandelijk beperkt.

Annemarie Haverkamp
“De Gelderlander”
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Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding

Burgemeester Krollaan 21B
5707 BA Helmond
T: 0492 317420
www.bremink.nl

www.thijssenhoveniers.nl

a a n l e g  •  o n d e r h o u d  •  b e s t r a t i n g

gasthuisstraat 25 5708 hh stiphout (t) 0492 382499
(M) 06 22571611 (e) info@thijssenhoveniers.nl

Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

DAMIAAN In 2018 was het 100 
jaar geleden dat het eerste graf 
op de Hortsedijk begraafplaats 
werd gedolven.
Een paar dagen eerder overle-
den, werd rond 24 april 1918 de 
heer Sek als eerste begraven op 
de begraafplaats. Hij was gebo-
ren op 11 februari 1872.

De “doodgraver”, nu noemen wij 
dat grafdelver, was Piet van den 
Reek. Na zijn dood in 1953 is deze 
doodgraver begraven naast de heer 
Sek.

Meneer Van den Reek beoefende 
gedurende “ruim 35 jaren het werk 
van barmhartig doden begraver”.

In de Bijbel lezen we bij Mattheüs 
over de werken van barmhartig-
heid. De hongerigen voeden, de 
zieken verzorgen, de dorstigen la-
ven, de naakten kleden, de vreem-
deling onderdak geven, de gevan-
genen bezoeken. En tot slot ook de 
doden begraven: Eerbied voor de 
overleden mens en voor zijn geloof 
dat de dood het einde niet is. De 
hoop op verrijzenis spreekt uit het 
met aarde bedekken van het dode 
lichaam. 
Op een waardige manier afscheid 
nemen en ons respect en onze 

liefde voor de gestorvene tonen. Dit 
kunnen we laten zien in het verzor-
gen van een graf.

De doden begraven betekent niet 
alleen het graf netjes bijhouden, 
maar ook de dode gedenken. En 
ons hun leven herinneren en er ver-
halen over vertellen.

De opvolger van de heer van den 
Reek werd zijn schoonzoon Jacques 
Lammers (1911-1971), die in 1948 
trouwde met de dochter van de eer-
ste grafdelver, Mientje. Zij woonden 
naast de begraafplaats, nu café́ de 

Pastoor, aan wat toen de Stiphout-
seweg heette.

De familie van den Reek bouwde 
het café́ annex woonhuis in 1913, 
met toestemming van de Onze Lie-
ve Vrouw Tenhemelopnemingparo-
chie. Naast het café́ werd in die tijd 
de begraafplaats aangelegd, omdat 
de stad zich flink uitbreidde.

Bronnen: publicatie KU Leuven en 
“Geschiedenis Helmond”.

Madelon Hettema - de Fraiture

Rondom de kapel op de Hortsedijk

Doodgraver Piet van den Reek poseert in 1918 naast het graf van 
de heer Sek op het kerkhof Hortsedijk.  
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ST. TRUDO Elf juli was een feeste-
lijke dag. Achttien kinderen ont-
vingen hun Eerste H. Communie. 
Dit gebeurde vanwege de coro-
namaatregelen in twee vieringen.

In de maanden voorafgaand had-
den zij zich voorbereid op hun eer-
ste communie aan de hand van het 
project ‘Dankboek, op weg stap naar 
je Eerste Communie’. In vijf stappen 
hebben de communicanten samen 
geleerd en gepraat over wie Jezus is, 
wat hij voor mensen gedaan heeft, 
wat dat voor ons kan betekent en 
hoe wij in ons eigen leven hetgeen 
Jezus ons leert ook kunnen doen. 
Natuurlijk hebben we ook samen 
gekeken in de kerk: wat is daar al-
lemaal te zien en hebben we samen 
gekeken naar wat er allemaal in een 
Eucharistieviering gebeurt.

Op de zaterdag voorafgaand aan de 
Eerste Communievieringen hebben 
we samen geoefend en hebben de 

ouders de kerk feestelijk versierd en 
op zondag was het dan eindelijk 
zover. In twee feestelijke vieringen 
ontvingen de kinderen hun Eerste 
H. Communie. We hebben samen 
gesproken over het verhaal van de 
vijf broden en twee vissen. Wat be-
tekent het als je deelt met elkaar? 
Na afloop werden ze buiten fees-
telijk toegezwaaid en toegezongen.
Wij feliciteren alle communicanten 
van harte en hopen hen nog vaak 
in de kerk te zien!
Op zondag 19 en zondag 26 sep-
tember vieren de Eerste Heilige 
Communie in de sint Luciakerk 
van Mierlo-Hout. 

Eerste Communie en Vormsel 
2022   
Heeft u een kind dat in het school-
jaar 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 informatie-
avond over de Eerste Communie. 

Heeft u een kind dat in het school-
jaar 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 informatie-
avond over het Vormsel 
 
Van harte welkom!
Meer informatie en/ of aanmelden 
voor de informatieavonden neem 
contact op met 
Marjelein Verhoeven, 
mverhoeven@damiaanhelmond.nl 

Eerste communie in de Sint Trudokerk
F 
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DAMIAANPAROCHIE HELMOND
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De oktobermaand, de herfstmaand 
bij uitstek, laat mensen de vruchten 
van de aarde zien. Het zijn de laat-
ste weken van de oogst die wordt 
binnengehaald. Dit geldt nu nog. Je 
ziet de mais verdwijnen en de ber-
gen suikerbieten groeien. De herfst 

blijkt de laatste jaren ook een tijd te 
zijn met bijzondere acties. 

Het lijkt erop, dat bij het binnenha-
len van de oogst ook de vraag komt 
van delen, het samen delen van wat 
de aarde voortbrengt. 

Dan horen we spreken over vrede. 
Vrede in de kleine en grote wereld, 
die niet enkel een droom hoeft te 
zijn. We horen spreken over een 
missiemaand. 
Een maand met een bijzondere op-
roep om je geroepen te weten, te 
denken aan andere mensen voor 
wie het leven vaak moeilijk is omdat 
er geen voedsel, of niet voldoende 
voedsel is, omdat er te weinig mid-
delen zijn voor een goede gezond-
heid. Hiervoor wordt dan ook in 
onze parochiekerk een collecte 
gehouden. Deze oproep klinkt ook 

naar de kinderen. We spreken van 
een missie dag voor kinderen, aan-
dacht van kinderen voor kinderen. 
Het gaat om werken aan een stukje 
solidariteit van kinderen hier met de 
kinderen in de derde wereld. Kinde-
ren kunnen een eigen bijdrage le-
veren voor ontwikkeling in de derde 
wereld. 

De herfst waarin we mogen zien, 
hoe wij ruimschoots kunnen genie-
ten van de vruchten van de aarde, is 
een tijd bij uitstek, om eens zelf stil 
te staan bij de mogelijkheden om 

tijd, aandacht en geld of goederen 
te schenken aan anderen, in het 
bijzonder aan hen die bijna geen 
leven hebben. 

Wereldmissiemaand mag oktober 
ook genoemd worden. De oproep 
klinkt, je bent er om te delen, je 
bent er om naar de ander toe te 
gaan met jouw mogelijkheden. En 
mogen we hiervoor blijven bidden 
tot Maria, die onze voorspreekster 
wil zijn bij haar Zoon en onze Heer 
Jezus Christus, speciaal in deze ro-
zenkransmaand.

Oktobermaand, een bijzondere maand
Oktober is tevens wijnmaand. De laatste oogsten worden binnengehaald. De spreeuw helpt een handje mee. F| ©Mario Coolen

DAMIAAN In het verleden werd gedurende de dagen van oktober heel 
bijzonder aandacht geschonken aan het bidden van de rozenkrans of 
het rozenhoedje. Door voortdurend het “Wees gegroet” samen te 
herhalen kwamen velen tot rust. De aandacht werd telkens opnieuw 
gericht op Maria, die zeker een luisterend oor had voor hen die vol 
vertrouwen hun vragen aan haar voorlegden, of uit dankbaarheid haar 
steun vroegen voor anderen. 

Dit verhaal speelde zich af in het Spaanse Cordova, in de Kerk van On-
ze Lieve Vrouw, waar het doopsel plaatvond van een kindje van één 
maand oud. Het kindje op de foto heet Valentino Mora, en is het zoontje 
van een zeer fiere mama, Erica, een jonge, in de steek gelaten moeder 
van 21 die ervoor gekozen had om haar kindje te houden. Zij had een 
aan een kennis gevraagd om foto’s van het doopsel te willen nemen.

De foto gaat inmiddels het internet rond, omdat, op het ogenblik dat de 

Valentino Mora F | ©Maria Silvana 
Salles Bron: A Catholic Notebook.

Een rozenkrans van water

priester het water over zijn hoofdje 
goot, het water begon te vloeien in 
de vorm van een rozenkrans.

Op het ogenblik dat het kindje naar 
de doopvont werd gebracht, vroeg 
Erika aan de fotografe Maria Silvana 
Salles, die reeds door andere ouders 
was ingehuurd om bij doopsels fo-

to’s te nemen, om een foto van haar 
zoontje te maken als een gunst, daar 
de jonge moeder het geld er niet 
voor had om het te betalen. Maria, 
sterk bewogen en met een hart van 
liefde voor de alleenstaande moe-
der, kon dit ongewone verzoek ge-
woon niet weigeren.
Maria Silvana werkte nog met een 

conventionele camera en zond de 
film naar een winkel in Cordova om 
deze te laten ontwikkelen. Toen zij 
de foto’s in handen kreeg, bemerkte 
ze tot haar verrassing dat het water 
dat van het hoofdje van Valentino 
droop, een volmaakte rozenkrans 
vormde...

Oktobermaand - Rozenkransmaand

Als de herfst weer is begonnen en oktober komt eraan,
Haalt mijn moeder uit een la, een oude rozenkrans vandaan.

Ik probeer me nog te verstoppen, maar dat heeft geen enkele zin,
Elke avond is het in de keuken verzamelen met het hele gezin.

Ik moet dan weer voor gaan bidden, mijn vader verzoekt het me met klem,
Ik kan de teksten zo goed onthouden en ik heb zo’n heldere stem.

Mijn moeder zit al snel te dutten, doodmoe van al het zware werk,
Mijn vader murmelt maar wat mee, want het moet allemaal van de Kerk.

Mijn broers zijn weer eens aan het klieren, mijn zussen giechelen met elkaar,
En ik sla weer een Weesgegroetje over, want dan ben ik eerder klaar.

Eindelijk wordt het dan november en gelukkig is alles weer normaal,
Ik hoef nu alleen nog maar te bidden voor het dagelijks avondmaal.
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DAMIAAN Niet alleen hij, maar heel zijn gezin was door corona 
geraakt. Hij overleed. Zijn zoons vroegen om een houten kruisje 
in zijn handen te leggen. Hij lag al enkele dagen in zijn kist opge-
baard. De dag daarna werd de kist gesloten. 

De intimiteit van je handen 

Dat verhaal mocht ik horen en 
ik dacht aan het overlijden van 
een priester, een goede vriend. 
Hij kreeg een rozenkans door 
zijn vingers gestrengeld. De eer-
ste pastoor die ik opgebaard zag 
was die uit de parochie van mijn 
geboorteplaats. Hij had een kelk 
in zijn handen. 

Ik herinner me hoe kleinkinderen 
tekeningen maakten die in de 
hand van hun opa of oma wor-
den gelegd. Een vrouw die veel 
verdriet had, omdat ze zich ver-
waarloosd voelde, schreef een 
brief aan haar moeder. Ze deed 
die in een enveloppe en legde 
die in haar handen juist voor het 
sluiten van de kist. Ze gaf haar 
verdriet mee in het graf in de 
handen van de moeder die voor 
haar geen moeder was. Ze hoop-
te tot het einde de zachtheid van 
haar moeders handen te voelen. 
Ik herinner me een jonge man 
met zijn mobiele telefoon in zijn 
handen. Daarmee belde hij elke 
dag zijn opa in Curaçao.

Ik vroeg me af wat ík in mijn han-

den zou willen hebben. Ik draag 
een klein houten kruisje bij me, 
dat door een kunstenaar uit beu-
kenhout is gemaakt. Ik draag het 
in mijn broekzak en het gaat elke 
dag met me mee. Ik ga niet al-
leen door de dag en weet dat ik 
niet alles in handen heb. Ik wil als 
mijn tijd gekomen is met open 
handen in de kist liggen en dat 
kruisje erin. 

Misschien wilt u liever met ge-
vouwen handen. En als u een 
ring draagt… wat dan met die 
ring? Het zijn intieme vragen 
en dingen. Als je er waarde aan 
hecht is het zaak dit vast te leg-
gen. Handen vragen tot het 
einde om zorg. Misschien wil 
iemand wel gesloten handen 
of gebalde vuisten. Er kan ook 
woede zijn die om uitdrukking 
vraagt. Wat en hoe zou u het 
willen? Misschien wilt u wel een 
speciale bloem in uw handen.
 
Marinus van den Berg
Gerardusmagazine 2021-3
Wilt u reageren? 
E-mail: mjvdb@planet.nl 

Het blijft me elk jaar steeds weer 
verbazen hoe snel de winkels in 
het najaar alweer voorzien zijn 
van hun pepernoten, gevulde 
chocolade en zelfs chocolade 
paaseitjes. Pepernoten, gevulde 
speculaas en andere feestelijke 
lekkernijen die je vaak in de de-
cember maand eet, kun je nu al 
in de winkels verkrijgen.

Van de week waren de pepernoten 
al bij het Kruidvat te koop en nu 
zag ik alweer gevulde speculaas in 
de aanbieding bij de supermarkten 
en dan bij diverse supermarkten 
nog wel.
Misschien ligt het een beetje aan 
mij en denk ik dat gevulde specu-
laas met spijs en pepernoten alleen 
met Sinterklaas en in december ge-
geten mag worden. Maar mij gaat 
het meer om het idee, dat het zo 
vroeg in de winkels komt te liggen. 
Het is amper herfst en over een 
week of twee heb je kans dat de 
chocoladesinterklaasjes, -pieten en 
muisjes er ook bij komen te liggen.
De zomercollectie is amper in de 
uitverkoop en er wordt al een 
sprong gemaakt naar december, 
met kruidnoten in de aanbieding! 
Ik raak er soms wel een beetje geïr-
riteerd door, moet ik eerlijk beken-
nen, als het snoepgoed al zo vroeg 
gepresenteerd wordt. Het is natuur-

lijk allemaal commerciële handel 
en het heeft natuurlijk te maken 
met de consument er toe aan te 
zetten om meer te gaan consume-
ren. Hoe eerder ze met de feestda-
gen komen aanzetten hoe meer er 
wordt gekocht én wordt gegeten. 
Het doel van hen is natuurlijk dat 
de consument maar blijft kopen en 
dat de feestdagen hiervoor min of 
meer misbruikt worden. Je merkt 
dat wanneer oud en nieuw achter 
de rug is men in februari alweer de 
paaseitjes klaar heeft liggen, want 
er moet verkocht worden en omzet 
worden gemaakt.
Jammer, want tegen de tijd dat het 
echt Sinterklaas, kerst e.d. is heb je 
al bijna geen zin meer in peperno-
ten, chocoladeletters of kerstbrood. 
Tegenwoordig kan je niet meer 
twee weken van te voren een let-
ter of pepernoten gaan halen, want 

dan zijn ze uitverkocht of hebben 
ze niet alle letters meer. Je wordt 
haast gedwongen om een maand 
of twee van te voren al peperno-
ten en chocoladeletters te halen of 
te eten. Gelukkig doe ik er niet aan 
mee, ik koop meestal net een paar 
weken voor Sinterklaas een letter of 
een zak met pepernoten. Dan maar 
desnoods van de bakker, dan zijn 
ze tenminste nog enigszins vers. Of 
maken we onze eigen pepernoten, 
ook leuk. 

Het is straks eerst tijd voor de herfst, 
lekkere soepen en heerlijke kaneel-
broodjes en rustig aan beginnen 
met een kop warme chocolade-
melk of heerlijke spicy kruiden thee. 
Ik zeg, laat december nu nog maar 
even waar het is.

Pastoor Pieter Scheepers

Strooigoed in september

DAMIAAN Er is weinig fijner voor 
een docent Nederlands dan leer-
lingen bekend maken met boe-
ken. Natuurlijk is er veel (soms 
theatrale) weerstand en geef je ze 
een cadeau dat ze misschien pas 
over twintig of dertig jaar open-
maken – of helemaal niet. Dat is 
geen reden om in te leveren op 
een van de belangrijkste onder-
delen van mijn vak, en zelfs van 
het leven: literatuur lezen.

Christelijke teksten, zoals het nog 
veelgebruikte Karel ende Elegast, 
zijn daarbij nog een extra hindernis. 
In veel gezinnen zijn de kinderen, 
en vaak ook de ouders, niet meer 
gedoopt, gevormd en gelovig. Ken-
nis en inzicht in christelijke waarden 
zijn vaak afwezig. Gelukkig kan 
een goede dosis enthousiasme een 
groot verschil maken.

Inzicht in de christelijke symboliek 
van Karel ende Elegast voegt waar-
de en betekenis toe aan het verhaal. 
Of het nu om symboliek gaat, zo-
als de engel die zich drie keer aan 
Karel openbaart, of de houding van 
de nederigheid naar, en het bidden 
tot God. Omdat we naast ontlezing, 
waarover al jaren alarm wordt ge-

slagen, ook met 
‘ontchristeli j-
king’ te maken 
hebben, is de 
hulp van een 
docent essen-
tieel.
A f g e l o p e n 
Witte Donder-
dag vroeg ik, 
wetend wat het 
antwoord zou zijn, aan de klas wat 
voor dag het was. Het vermoeden 
klopte: ‘1 april, meneer’. Klopt. Maar 
wat nog meer? Wat vieren katholie-
ken op deze dag?

Tussen de grotendeels lege blikken 
duiken een paar woorden op: iets 
met Jezus, de kruisiging? 
Ik heb een deel van de les gebruikt 
om te vertellen waar we tijdens de 
Goede Week bij stilstaan. Waarom 
is de donderdag ‘wit’, de vrijdag 
‘goed’ en de zaterdag ‘stil’? wat is er 
goed aan een week die volop over 
Jezus’ beproeving, angst, eenzaam-
heid en lijden gaat? 

Docenten lijden al jarenlang on-
der te grote werkdruk en chronisch 
tijdgebrek. Essentiële kennis wordt 
weinig meer overgedragen – ‘ze 

kunnen het toch opzoeken, ‘wat na-
tuurlijk nauwelijks gebeurt.

Ik neem soms de tijd om gewoon 
ouderwets kennis over te dragen, 
verhalen te vertellen. Ondanks de 
‘ontchristelijking’ leven we nog 
steeds in een christelijke samen-
leving, met christelijke normen en 
waarden, symbolen en opvattingen. 
Heel Nederland viert nog steeds 
massaal Kerstmis en Pasen. In de 
meeste plaatsen en wijken staan de 
kerkgebouwen nog fier overeind. 
– al dan niet in functie. Hoe meer 
we christelijke kennis en inzicht aan 
jongeren blijven doorgeven, hoe 
meer we het vuur brandend hou-
den.

Roel Weerheijm
De Roerom, juni 2021

Het vuur brandend houden
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“Sinds 1965”

Helmond T. 0492-552666

“DE STER” 
SCHOONMAAKBEDRIJF

HELMOND             SINDS 1965

Dagelijks onderhoud

Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Glas- en gevelonderhoud

✩ Industriële reiniging

✩ Nieuwbouw opleveringen

 Vossenbeemd 108, Helmond       Tel.: (0492) 55 26 66

Adverteren in de
Damiaan Helmond?

danielle@adcommunicatie.nl 
of bel: 0492-845350

Vroeger was ons leven doorspekt 
met heiligen. Zij vergezelden ons 
van de wieg tot het graf. Elke ka-
tholieke man, vrouw, kind, school, 
vakbond, zwembad en sportclub 
droeg de naam van een heilige.

Kent u nog Sint Isidorus voor de 
boeren, Sint Eloy voor de metaal-
bewerkers en Sint Jozef voor de 
arbeiders? Ook voor elke ziekte of 
kwaal hadden we een heilige: Bla-
sius werd aangeroepen bij keelpijn 
en Appolonia bij kiespijn; de heilige 
Rita moest helpen bij het zoeken 
naar een man en Antonius bij ande-
re verloren zaken. Paters, broeders 
en zusters kregen bij hun intrede 
een indrukwekkende naam: pater 
Werenfridus, broeder Timoteus en 
zuster Theodata.

Ondertussen is er veel veranderd. 
Pater Godefridus heet nu gewoon 
pater Piet en zuster Desiderata is 
weer gewoon zuster Corrie gaan 
heten. Ook scholen kregen de secu-
larisatiegolf over zich heen: de The-
resia-kleuterschool heet nu Hum-
melhonk en de Engelbewaarder-
school is omgedoopt tot Klavertje-
vier of Okidoki. Heiligheid ligt ken-
nelijk niet goed meer in de markt. 
Maar daarmee verdwijnt er wel veel 
versiering van het leven. Kinderen 
houden het nog het langst vol met 
hun vieringen van Sint Maarten en 
Sint Nicolaas. In de folklore leven de 
heiligen voort.

Iemand heeft gezegd: “Niemand zal 
er over peinzen om het Lam Gods 
van Van Eijck bij het grof vuil te zet-
ten, omdat het schilderij niet meer 
van deze tijd zou zijn. Waarom heb-
ben we dan wel al onze heiligenver-
halen gedumpt?”

Elke tijd kent mensen die op hun 
tijdgenoten diepe indruk hebben 
gemaakt als wegwijzers naar God. 
Ze worden spontaan vereerd. Ei-
gentijdse voorbeelden zijn bisschop 
Bekkers (die door de vox populi 
werd uitgeroepen tot Katholiek van 
de Eeuw), Nelson Mandela, Oscar 
Romero, Martin Luther King, Moe-
der Teresa en paus Johannes XXIII. 
Hoeveel mensen zijn tot op de dag 
van vandaag geïnspireerd door 
paus Jan de Goede zoals hij al gauw 
werd genoemd! Hij zag er uit als 
een gezellige, dikke dorpspastoor 
en men zag hem als een over-
gangspaus, een tussenoplossing. 
Maar veel mensen hebben hem als 
een bevrijding ervaren, zij noemen 
hem heilig zonder dat er van een 
heiligverklaring sprake is; en van 
ons hoeft dat ook helemaal niet. 
Want ook zonder dat heeft hij een 
onuitwisbare indruk nagelaten. 

Na zijn dood kwamen de verhalen 
los: hoe hij hoop gaf aan hopelozen, 

liefde aan mensen zonder liefde, ge-
loof aan wie niet meer kon geloven. 
Heiligen zijn heelmakers. Zij roepen 
het beste in een mens naar boven. 
Zij helen onze gebroken wereld. 
Wat aanspreekt is hun menselijk-
heid. Zij verpersoonlijken wat ieder 
aanvoelt als goed en waardevol. Als 
gelovige zeg ik dan: zij laten mij op 
aarde iets zien van het Koninkrijk 
van God.

Paus Johannes werd op 77-jarige 
leeftijd tot paus gekozen en hij is 
het nog geen vijf jaren geweest. 
We waren gewend aan de hoog-
verheven, zeer geleerde paus Pius 
XII en we wisten niet goed raad 
met die eenvoudige dikke man, die 
zei dat hij paus Jan genoemd wilde 
worden, want zo heette zijn vader. 
Hij zei dat hij geen geleerde was, 
geen diplomaat of politicus, maar 
hij wilde pastor en pater zijn, her-
der en vader. Daarom veroordeelde 
hij ook niemand: hij verzette zich 
tegen veroordelingen die de Ro-

meinse Curie soms uitsprak, want 
hij zei: “Het kwade veroordeelt zich-
zelf wel; alleen het goede blijft. Laat 
het onkruid maar groeien met de 
tarwe.” 

Hij zocht in de tijd van de Koude 
Oorlog contact met de Russische 
leiders. Toen de conservatieve Cu-
riekardinalen hem tegenwerkten, 
bleef hij voor hen mild en zacht-
moedig. Vlak voor zijn dood zei hij 
tegen zijn secretaris: “We hebben 
nooit de stenen opgepakt en terug-
gegooid die ze naar ons geworpen 
hebben.” 
Toen hij op zijn sterfbed lag, kwa-
men in het Vaticaan telegrammen 
binnen van vijf continenten. Een 
daarvan was van Kroesjov. En van 
twee Amerikaanse meisjes: “Dear 
pope John, we love you.” Een boed-
dhist schreef: “Moge God u liefheb-
ben” en een atheist: “Voor zover 
een atheïst kan bidden, bid ik voor 
u.”
In nog geen vijf jaar had hij de har-

ten van de mensen gewonnen met 
zijn eenvoud en hartelijke goed-
heid. En met zijn humor. Tijdens het 
conclaaf had iemand tegen hem 
gezegd:
“Angelo Roncalli, U wordt zeker 
geen paus, want u bent veel te dik”; 
waarop hij antwoordde: “Het is 
geen schoonheidswedstrijd.”

De laatste pausen werden de ge-
vangenen van het Vaticaan ge-
noemd; ze kwamen er nauwelijks 
uit. Maar Johannes ging de kerst-
nachtmis opdragen in de gevange-
nis en in een ziekenhuis in Rome; 
een herder moet immers bij zijn ver-
loren schapen zijn. Enkele maanden 
na zijn pausverkiezing kondigde hij 
een Algemeen Concilie aan. Enkele 
Curiekardinalen zagen dat helemaal 
niet zitten, maar hij zei hun: “Ik heb 
van meet af aan de overtuiging ge-
had dat de heer mij daartoe geroe-
pen heeft op mijn hoge leeftijd.”
Met een magistrale rede, vol opti-
misme en bevrijding openden hij 
het 2e Vaticaans Concilie.

Het aggiornamento van paus Jo-
hannes moest de kerk weer bij de 
tijd brengen; deuren en vensters 
werden geopend en er waaide een 
frisse wind doorheen. Als jonge 
priesters werden wij gegrepen door 
de theologische, liturgische en soci-
ale perspectieven, die werden ge-
boden. Johannes werd een grote en 
inspirerende leider.
Kardinaal Suenens heeft van hem 
gezegd: “Toen hij van ons heenging, 
waren de mensen die hij achterliet, 
dichter bij God; en de betere wereld 
waarop de mensen woonden, beter 
bewoonbaar.” 

Piet Schellens SCJ

Pater Piet Schellens. F | ©Siris.nl 

Over heiligen gesproken
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DAMIAANPAROCHIE HELMOND

Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling 
in gesloten enveloppe. Geen afkortingen. Één letter of cijfer per hokje, 
tussen ieder woord een hokje vrij laten.

o Te koop  o Cursussen  o Kennismaking
o Te koop gevraagd o Te huur gevraagd o Vakantie
o Diversen  o Huisdieren  o Personeel
   o Auto’s en motoren o Onroerend goed
   o Woningruil  o Radio & TV

Inleveradres:
Hoofdstraat 115b, 5706 AK  Helmond
T: 0492 - 84 53 50

Wat te verkopen? Probeer ‘n Damiaantje, verrassend succesvol!

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Rolluiken, luifels, 
screens en garagedeuren

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Lamellen, jalouzieën plisé 
ramen en deuren.

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Laat uw trap stofferen 
met tapijt voor € 295,-

Helmond
www.williesstoffering.nl

Wilt u een familiebericht 
plaatsen? Mail naar: 

advertentie@
damiaanhelmond.nl 
of bel: 0492-845350.

De Damiaanparochie is opgericht op 6 januari 2010 en beslaat 
de voormalige parochiekernen Sint-Lucia te Mierlo-Hout en 

Brandevoort; Sint-Trudo te Stiphout; Goddelijke Voorzienigheid 
te Helmond-West en de voormalige Onze Lieve Vrouw 

tenhemelopneming in de Oranjebuurt. 

Het pastorale team bestaat uit:
pastoor Pieter Scheepers (pastoor@damiaanhelmond.nl) 

pastoraalwerker Marjelein Verhoeven 
(mverhoeven@damiaanhelmond.nl).

Centraal secretariaat:
Dorpsstraat 34, 5708 GH  Helmond. 

0492-523147. 
Geopend op werkdagen tussen 9-12 uur.

secretariaat@damiaanhelmond.nl
www.damiaanhelmond.nl

www.facebook.com/damiaanhelmond
Damiaan_Helmond

Mierlo-Hout - Sint Luciakerk
Hoofdstraat 157, 5706 AL  Helmond

0492-522930
Eucharistieviering: zaterdag om 19.00 uur 

zondag om 09.30 uur. 
donderdag om 19.00 uur.

Bankrekening: NL 56 RABO 0171027507

Stiphout - Sint Trudokerk
Dorpsstraat 34, 5708 GH  Helmond

0492-523147
Eucharistieviering: zondag om 11.00 uur.

Bankrekening: NL 91 RABO 0162438982  inz.  O.L. Vrouw
NL 54 RABO 0149600534  inz. Trudo

Helmond-West - Goddelijke Voorzienigheidkerk
Hornestraat 1

5707 TM Helmond
Eucharistieviering: zaterdag om 17.00 uur. 
Bankrekening: NL 56 RABO 0171027507

Caritas: NL84 RABO 0320273725 t.n.v. PCI Damiaan

Begraafplaatsen: dagelijks geopend van zonsopgang tot 
zonsondergang.

Beheerder Luciabegraafplaats: Arnoud Meulendijks. Tel: 06-53700624
Beheerder Trudobegraafplaats: Madelon Hettema. Tel: 06-22451146.

Beheerder begraafplaats Hortsedijk: Madelon Hettema. 
Tel: 06-22451146.

Wegwijzer in de Damiaanparochie

Daaruit hebben we een gezamen-
lijke droom – wens – ideaal – ver-
langen gemaakt:
“Een parochie die betrokken is op 
het leven in de samenleving en 
omgekeerd, de samenleving is 
betrokken op de parochie; geloof 
zichtbaar maken op een alledaagse 
manier. Het behoren bij de parochie 
wordt door anderen niet als ‘raar’ of 
‘gek’ ervaren.
Een gemeenschap waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en be-

moedigen, waar mensen elkaar tot 
steun kunnen zijn en samen vreug-
de beleven. Waar het mogelijk is 
om geloofservaringen, Bijbelkennis 
en wijsheden te delen. 
Dienstbaar zijn aan je naasten ook 
voor hen die ‘nog’ niet gelovig zijn. 
Op een laagdrempelige manier een 
‘thuis’ zijn voor alle mensen, met 
wederzijds respect en begrip.” 

Een nadruk mag liggen op pasto-
raat voor ( jonge) gezinnen, tieners 

en jongeren.
Met veel geduld moeten we de 
mensen meenemen vanuit waar zij 
staan en hen uitnodigen tot geloof.
Hiervoor is verbinding en samen-
werking nodig tussen hen die zich 
inzetten als vrijwilliger voor onze 
parochie, maar ook met parochia-
nen algemeen.

Waarbij samen vieren, samen delen 
en oog voor elkaar hebben hoog in 
het vaandel staan.

In het komende werkjaar gaan we 
samen op weg om het familiepas-
toraat meer handen en voeten te 
geven zodat we kunnen starten in 
september 2022. We hebben er zin 
in!

Marjelein Verhoeven

Familiepastoraat
DAMIAAN Met een groep van vijftien enthousiaste parochianen, onder 
de bezielende begeleiding van Ingrid van Meer van het bisdom heb-
ben we een start gemaakt met het nadenken over familiepastoraat. Dit 
hebben we de eerste avond in juni gedaan aan de hand van vier pijlers: 
gemeenschap, ontmoeten, catechese en vieren. Ieder heeft opgeschre-
ven wat zijn/ haar gedachten bij waren. Vanuit al deze gedachten heb-
ben we samen gekeken naar wat is onze droom, ons ideaal, onze wens, 
ons verlangen.

DAMIAAN Dag pastoor. Ons pa 
MOET vandaag bediend worden.. 
Bij navraag blijkt dat vader al lan-
ger ziek is, maar nu wordt het heel 
kritiek en moet vader bediend 
worden. En wel meteen. Vaak 
ook nog met een gewenst tijdstip 
want wij werken overdag…
Misschien dat dit vroeger kon 
met een pastoor en diverse kape-
laans in één parochie, maar deze 
tijd is echt voorbij.

Wij pastores met een drukke agen-
da in een grote parochie; hebben 
ook afspraken staan met mensen 
met een drukke agenda (denk maar 
aan doopouders; huwelijksgesprek-
ken; persoonlijke gesprekken) ver-
gaderingen en catechesebijeen-
komsten en noem maar op).
In deze tijd is het onmogelijk om 
acuut al het werk te laten vallen om 
acuut te komen bedienen.
Daarbij is de ziekenzalving niet het 
religieus duiden van de laatste uren, 
maar een onderdeel in het proces 
van accepteren van het ouder-wor-
den of het ziek-zijn en het loslaten 
van dit leven en je dierbaren en dit 
in handen leggen van onze Schep-
per. 
Daarom is het ook wenselijk dat 
de zieke de bediening ook bewust 
meemaakt (uitzonderingen daarge-
laten bij een ongeluk of een plotse-
ling treffen van een ziekte). Het is 

vooral een sacrament van de be-
moediging; troost en sterkte.
Ook is de ziekenzalving/bediening 
geen toegangskaartje voor de he-
mel. Dit is eerder de kerkelijke uit-
vaart, maar die wordt tegenwoordig 
vaak overgeslagen. In de kerkelijke 
uitvaart bidden we dat de ziel van 
de overledene thuis mag zijn in het 
Vaderhuis waar ruimte is voor velen. 
Tegenwoordig lezen we een paar 
dagen na een bediening in de krant 
dat de gezalfde overleden is en dat 
er op een andere manier afscheid 
wordt genomen. 
Om teleurstelling en irritatie te voor-
komen willen wij u dringend vragen 
om op tijd te bellen zodat er een af-
spraak gemaakt kan worden. De fa-
milie dient zelf contact op te nemen. 
Niet het verzorgend personeel!
Een ziekenzalving/bediening kan 
alleen door een priester worden ge-
daan. Binnen onze parochie is pas-

toor Scheepers de enige benoemde 
priester. Diakens en pastoraalwer-
kers en geestelijk verzorgers kun-
nen een ziekenzegen geven (zon-
der zalving).
De parochie waar in de toekomst 
ook de uitvaart gaat plaatsvinden 
zorgt voor de priester die de zieken-
zalving komt geven!
“Bij het ontbreken ervan zijn er 
andere mogelijkheden om Gods 
nabijheid voor de mens in stervens-
gevaar in religieuze tekenen van 
vergeving en verzoening, troost en 
bemoediging zichtbaar te maken” 
aldus de Bisschoppen van Neder-
land in 1982 in hun brochure: “pas-
toraat in ziekenhuizen”. 
Zorg er in ieder geval wel voor dat 
alle familie op het afgesproken tijd-
stip aanwezig is en laat de pastor 
niet wachten. Dit voorkomt ook 
spanning, irritaties en tijdsdruk!
Vind u het moeilijk dit te bespreken 
met ouderen of zieken voor wie u 
zorgt: vraag dan één van de pas-
tores of de bezoekgroep voor een 
bezoekje,  zo’n gesprek doet vaak 
wonderen.  
Laten we samen goed voor onze 
mensen zorgen!  Wij doen ons ui-
terste best… maar laten we samen 
niets aan het toeval overlaten, want 
toeval is noodlot, en zorgen voor el-
kaar komt van God!

Pastorale team Damiaanparochie

Op tijd bellen voor de ziekenzalving

damiaanhelmond.nl
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Tussen 19.00 en 20.00 uur worden 
de lopers verwacht in de Luciakerk 
waar de koster het vuur over zal 
dragen aan het stichtingsbestuur 
van HMMH. In de Trudokerk neemt 
pastoor Pieter Scheepers het vuur in 
ontvangst en vervolgens wordt het 
in beide kerken bewaard tot 22 sep-
tember. 

Stiphout programma woensdag 
22 september 2021
Omstreeks 18.45 uur zullen De 
Badroaven het bevrijdingsvuur 
ophalen in de Trudokerk en  mee-
nemen naar het monument in de 
Kloosterstraat. Daar begint om 
19.00 uur de herdenking. Na de 
opening van de voorzitter, gaan Bas, 
Fenne en Bart het bevrijdingsvuur 
ontsteken. Verdere medewerking 
op deze avond wordt verleend door 
een koperensemble van fanfare de 
vooruitgang (voorbehoud), Het gil-
de St. Antonius Abt Stiphout zal met 
vendelier Karel van Veijfeijken en 
uitleg van hoofdman Willie Thijs-
sen het vendelgebed presenteren.  
De Last Post wordt geblazen door 
Maartje Brouwers van Fanfare de 
Vooruitgang en aansluitend volgen 
twee minuten stilte. 
Bas van Dijk zal een gedicht voor-
dragen, hierna volgen toespraken 
van wethouder Serge van de Brug 
namens B&W van de gemeente 

Helmond. Gerard van de Weijer 
spreekt namens de Stichting Hel-
mond 25 September 1944 over de 
betekenis van vrijheid. Na het spe-
len van het Wilhelmus wordt een 
krans en bloemen gelegd, waar een 
ieder zich bij aan kan sluiten.
De organisatie zorgt voor stoelen en 
er wordt rekening gehouden met 

de op dat moment geldende basis-
regels vanuit het RIVM 
De Badroaven hopen op een goede 
opkomst, omdat wij hen die voor 
onze vrijheid hun leven lieten, nooit 
mogen vergeten.

Mierlo-Hout programma 
woensdag 22 september 2021
Het herdenkingsmonument Mierlo-
Hout bestaat op 22 september 10 
jaar
Mede met het oog op het jubileum 
zijn er in de afgelopen maanden di-
verse werkzaamheden verricht aan 
en rondom het herdenkingsmonu-
ment.  
Het stichtingsbestuur hoopt uiter-
aard, dat zoveel mogelijk bezoekers 
het eindresultaat van de vernieu-
wingen, komen aanschouwen.   

Ook dit jaar wordt de schooljeugd 
weer volop betrokken bij de activi-
teiten. Speciaal, ter gelegenheid van 
het tienjarig bestaan heeft stichting 

HMMH een “Doe-boekje” samen-
gesteld waarmee de kinderen en-
kele leuke prijzen kunnen winnen. 
Behalve de adoptieschool - dit jaar 
is dat de OBS – zal het boekje met 
leuke en leerzame opdrachten ook 
bij zoveel mogelijk andere school-
kinderen worden verspreid. 
Op woensdagochtend 22 septem-
ber worden de kinderen van de 
adoptieschool OBS ’t Hout, tradi-
tioneel om 09.30u opgehaald met 
historische militaire voertuigen. Na 
aankomst bij het monument krij-
gen de kinderen van Mario Coolen 
een korte toelichting over de be-
tekenis van de gedenkplek en de 
locatie. Aansluitend vertrekken zij, 
wederom in met de colonne en 
voorzien van Engelse en Neder-
landse vlaggetjes richting de Brit-
se begraafplaats in Mierlo. Op 
het ereveld zal Har-
rie Raaijmakers een 
rondleiding geven 
met een toelichting 
bij de graven van 
enkele Engelse 
soldaten. Harrie 
toont foto’s en 
vertelt het ver-
haal van diver-
se militairen 
die omkwa-
men in onze 
regio tijdens 
de oorlog en 
bevrijding.
Omstreeks 12.00 uur is de karavaan 
terug in Mierlo-Hout om samen 
met de kinderen het bevrijdings-
vuur in de Luciakerk op te halen, 
waarna het wordt overgebracht 
naar het monument. 

Het avondprogramma
Van 19.00 – 19.30 uur is iedereen 
welkom in de Luciakerk voor het 
bijwonen van de herdenkings-
dienst die wordt voorgegaan door 
pastoor Pieter Scheepers. De dienst 
wordt muzikaal opgeluisterd door 
leden van Gemert Firebrigade Pi-

Een Douglas C-47 Skytrain in het luchtruim rondom de torenspits 
van Luciakerk in september 2013. F | ©Mario Coolen.

Programma 77e bevrijdingsherdenking   
Bevrijdingsvuur komt weer aan 

in de Damiaanparochie
DAMIAAN Traditioneel wordt het bevrijdingsvuur, dat elk jaar in Bay-
eux Frankrijk is ontstoken ook naar onze regio overgebracht. Op zon-
dag 19 september zal het vuur vanuit de locatie Vossenberg in Meijel, 
over de Peelregio worden verspreid. Ook in de Damiaan parochie gaan 
de Atleten van de Lopersgroep HAC het bevrijdingsvuur overbrengen 
naar de kerken van Stiphout en Mierlo-Hout.

pes & Drums.  
O m s t r e e k s 
19.45 uur opent 
de voorzitter 

van de stichting 
HMMH de  bevrij-
dingsherdenking  
bij het “vernieuw-

de” monument dat in de loop van 
het programma officieel zal worden 
onthuld door familieleden en nabe-
staanden van de oorlogsslachtoffers.  
Het gilde St. Antonius Abt Mierlo-
Hout presenteert het vendelgebed. 
Wijkwethouder Cathalijne Dort-
mans zal namens B&W van de 
gemeente Helmond een toespraak 
houden en een krans leggen. Ook 
het stichtingsbestuur legt een krans 
namens de inwoners van Mierlo-
Hout en kinderen plaatsen een 
kaarsje bij het monument. The Last 

Post en de Engelse Reveille wordt 
wederom ten gehore gebracht door 
Gerben van der Els, waarna twee 
minuten stilte in acht worden ge-
nomen. Het programma wordt af-
gesloten met “Highland Cathedral” 
gespeeld door The Fire Brigade Pi-
pes & Drums uit Gemert. 

Binnen de wegafzetting, direct 
voor het monument zijn voldoende 
stoelen geplaatst. Ook dit jaar zijn 
er weer diverse coaches aanwe-
zig. Er wordt rekening gehouden 
met de op dat moment geldende 
basisregels vanuit het RIVM en bij 
de coaches kunt u ook terecht voor 
eventuele vragen. 

Vrijheid geef je door! Jong en 
oud is van harte welkom op 

Bevrijdingsdag 22 september! 


