
In gesprek met onze 
nieuwe bisschop

G e r a r d 
de Korte 

is een spraakmakende bis-
schop. In 2015 werd hij uitge-
roepen tot theoloog van het 
jaar. Hij schuwt het debat niet 
en publiceert regelmatig over 
wat hem aan het hart gaat.

Begin 2016 verscheen zijn 
laatste boek “Geroepen tot 
hoop”. Bouwen aan een barm-
hartige kerk” . Daarin be-
schrijft hij de Kerk waarin hij 
gelooft en waaraan hij hoopvol 
werkt. Hij sluit zijn ogen niet 
voor de problemen waar kerk 
en gelovigen mee worstelen: 
vervaging van het godsgeloof, 
vergrijzing van ledenbestand, 
desinteresse van de jeugd en 

kerksluitingen. Hij deelt de 
zorgen van pastores en kerk-
volk over de kerk van morgen.

Met geïnteresseerden willen we 
aan de hand van dit boek op zoek 
gaan naar wat deze bisschop inspi-
reert, waarin hij gelooft en waar 
hij zijn hoop voor de toekomst 
vandaan haalt. Nadat we ons een 
viertal avonden verdiept hebben 
in zijn eigen teksten, komt de bis-

schop hoogstpersoonlijk naar ons 
toe om in een open dialoog te 
reageren op onze vragen, opmer-
kingen, zorgen en suggesties. De 
avond met hem staat al gepland op 
woensdag 14 december. 
U wordt dus een unieke kans ge-
boden om van heel dichtbij ken-
nis te maken met Mgr. Gerard de 
Korte.
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DAMIAAN

Voor geïnteresseerden hebben wij een dubbel aanbod!

Parochie H. Damiaan: Verdiepingsavonden

Het
2 5 - j a r i g 

priesterjubileum van deken 
pastoor John van de Laar zou 
eigenlijk op 29 mei worden 
gevierd echter dat kon niet 
doorgaan omdat, nadat hij bij 
een zeer ernstig ongeluk be-
trokken was, ruim een maand 
in het ziekenhuis moest ver-
blijven en daarna nog ruim 
twee maanden moest revali-
deren.

Het jubileumfeest werd uitgesteld 
tot 2 oktober. In een overvolle St. 
Luciakerk in Mierlo-Hout woon-
den velen zondag de H. Mis bij ter 
gelegenheid van het 25-jarig pries-

terjubileum en tevens het 25-jarig 
pastoraat in Helmond.

Na de H. Mis nam burgermees-
ter Elly Blanksma het woord in de 
kerk en sprak de jubilaris toe. In 
haar toespraak feliciteerde zij de 
pastoor en zijn familie met het zil-
veren jubileum. Blanksma noemde 
hem: een lichtende gids in een 
soms wel erg donkere samenle-
ving, een bruggenbouwer in een 
maatschappij waarbij het lawaai 
van het vluchtige, de muziek van 
de verbinding soms overstemt.
Zij roemde zijn verbindende kwa-
liteiten in de samenleving met bij-
zondere aandacht voor zieken en 
mensen in nood, ongeacht hun 

afkomst, achtergrond of verleden.
John van de Laar vervult een be-
langrijke rol in de leefgemeenschap 
van Mierlo-Hout op een positieve 
en verbindende manier tussen de 
mensen.

In het jaar van de barmhartig-
heid
Blanksma: ‘Uitgerekend in het jaar 
van de barmhartigheid viert hij zijn 
jubileum. Hij benut zijn geestelijk 
ambt om de samenleving in Mierlo-
Hout op een waardevolle manier 
te versterken en dat al 25 jaar. Re-
den voor het gemeentebestuur om 
dit met een stadspenning te erken-
nen.’ Het applaus na de toespraak 
van burgemeester Blanksma be-

vestigde dat de Mierlo-Houtse 
aanwezigen het volledig met haar 
eens waren.
Na de H. Mis bracht Gilde St. An-
tonius Abt de vendelgroet en zij 
begeleidde het gezelschap naar 
De Koning, waar de receptie zou 
plaatsvinden en waar de jubilaris 
werd opgewacht door Fanfare 
Unitas die hem een aubade bracht.
Tijdens de drukste receptie ooit in 
het bestaan van De Koning, kwa-
men ruim 400 mensen de pastoor 
de hand schudden.
Ook bisschop Gerard de Korte  
kwam John van de Laar feliciteren 
en waren er diverse toespraken 
met vele felicitaties voor de deken 
pastoor.

De uitreiking van de Stadspenning op het altaar van de Luciakerk in Mierlo-Hout (Foto Cofoto, Mario Coolen) 

‘Een bruggenbouwer en lichtende gids in de leefgemeenschap van Mierlo-Hout’

Stadspenning voor deken pastoor John van de Laar 
(Door Anja Donkers) 

DAMIAAN
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Vrijdag 21 april 2017:
Luciakerk
Mierlo-Hout, 11.00u
Michel v.d. Weide 
Wendy Beekers

Vrijdag 26 mei 2017:
Trudokerk
Stiphout, 11.00u

Thijs Willems 
Joyce Kardol

Zaterdag 3 juni 2017:
Luciakerk
Mierlo-Hout, 15.30u

Mark van Lierop
Sally Kepser

Vrijdag 9 juni 2017:
Luciakerk
Mierlo-Hout,

Joost Slegers
Fatima

Wij gaan

trouwen!

Hij reist van binnen met me mee…

Reageren op deze column? Mail naar noortje@deloop.eu Volg Noortje ook op Facebook en Twitter.

Dit jaar maken we in augustus een ste-
dentrip naar Kopenhagen. Een stad met 
veel historie. Op de eerste dag tijdens 
ons verblijf staan we niet alleen oog in 
oog met de Kleine Zeemeermin, maar 
bewonderen we ook het Slot Amalien-
borg, de residentie van de Deense Vor-
stin Margrethe II en haar twee zonen 
Frederik en Joachim met hun families. 
Het is een prachtig gebouw, dat ligt 
aan een achthoekig plein. De gids geeft 
ons veel informatie. Ze wijst met haar 
hand naar de imposante kerk, die een 
stuk verderop ligt. “Kijk dat is de Fre-
derikskerk. Deze kerk heeft met een 
doorsnee van 31 meter de grootste 
koepel van Scandinavië. De koepel rust 
op twaalf zuilen en vertoont gelijkenis-
sen met de Sint Pieter in  Rome. Men 
zegt zelfs dat deze kerk het meest lijkt 
op de Sint Pieter.”Neen, dat is niet 
waar,” roep ik samen met een van 
mijn reisgenoten in koor. “Dat is de 
Basiliek in Oudenbosch. Die kerk is ge-
bouwd naar een voorbeeld van de Sint 
Pieter in Rome. Als blijvende herin-
nering aan de Pauselijke Zouaven met 
een standbeeld van de zouaven op het 
voorplein.” De gids gelooft ons met-
een. Meerdere malen bezocht ik deze 
kerk in Oudenbosch en het daarnaast 
gelegen Zouavenmuseum. Mijn over-
grootvader maakte van 1868 tot 1870 
deel uit van het zouavenleger, dat vocht 
voor het behoud van de Pauselijke Staat. 
Helaas werd deze strijd verloren. Lange 
tijd was hij uit mijn gedachten, maar 
vandaag keert hij plotseling weer terug 
om er voorlopig te blijven. Wanneer 
ik diezelfde avond terug ben op de ho-
telkamer, komt mijn vakantiereis naar 
Rome en Lazio uit 2000 voorbij. Het 
was het Heilige Jaar. Eindelijk ging het 
gebeuren. Een jarenlange droom zou 
nu dan toch echt werkelijkheid worden. 
Vanaf de dag dat ik ontdekte dat mijn 
overgrootvader als zouaaf gevochten 
had, was mijn interesse gewekt. Naar-
mate de negentiger jaren verstreken, 
groeide mijn belangstelling voor die pe-
riode, voor hem en voor die specifieke 

omgeving waar hij ruim twee jaar van 
zijn leven had doorgebracht. Het boek: 
‘de Vuist van de Paus’ geschreven door 
Wim Zaal had ik al enige tijd thuis, maar 
tot lezen was het tot dan nog steeds 

niet gekomen. Brieven, die hij tijdens 
zijn verblijf in Rome en omgeving in die 
jaren schreef, lagen me al lange tijd aan 
te kijken. Het schrift was zo moeilijk, 
dat het lezen ervan mij veel energie en 
tijd zou kosten. Ik realiseerde me dat 
die tijd beslist nog wel zou komen. Op 
een van die dagen in Italië besteedden 
we aandacht aan het pauselijke Rome. 
In Vaticaanstad en de basiliek Sint Pie-
ter werd ik overspoeld met gevoelens 
die ik niet duidelijk kon benoemen. Wel 
plaatste ik die dag moeiteloos een beeld 
in mijn gedachten van het leger der zou-
aven. Dat was toch een hele andere tijd. 
Je zou je nu geen voorstelling kunnen 
maken van jongeren in de leeftijd van 17 
tot 28 jaar, die uit liefde voor de paus 
vanuit heel Europa komen om zijn Ker-
kelijke Staat te verdedigen. Ik ben ervan  
overtuigd, dat het verlangen naar avon-
tuur en uitdaging hierbij een grote rol 

speelde. Ik trek me los van de Italiaanse 
sfeer en slaak even een diepe zucht. 
Hier op Deense bodem voel ik mijn 
overgrootvader heel dichtbij nu. Ik vind 
het bijzonder en heel speciaal. Ik kijk op 

mijn telefoon en zie dat het half 11 is. 
Tijd om te gaan slapen, want morgen is 
het weer vroeg dag. Dan gaan we naar 
Malmö en zet ik voor het eerst in mijn 
leven voet op Zweedse bodem. Span-
nend allemaal hoor. Snel val ik in slaap. 
Wanneer ik wakker schiet, zie ik dat 
het pas drie uur is. Ik heb gedroomd. En 
ik weet waarover. Ik moet het opschrij-
ven, anders ben ik het morgen weer 
vergeten. Stilletjes sluip ik het bed uit, 
doe een lichtje aan, sla het schrift open 
dat op het bureau ligt, pak de pen die 
ernaast ligt en begin te schrijven. Ik her-
beleefde een van die dagen in Italië. Het 
bezoek aan Tivoli om Villa Adriana en 
Villa d’Este te bekijken. Opnieuw werd 
ik betoverd door de leuke steegjes in 
het dorpje. Ik droomde over Frascati. 
We liepen weer door de smalle straat-
jes, waar het wasgoed aan de gespan-
nen waslijntjes aan de voorkant van de 

huisjes hing te drogen. Weer bekruipt 
me een gevoel van herkenbaarheid. 
Wat een vertrouwd gezicht. Terwijl ik 
dit opschrijf, krijg ik een gelukkig gevoel 
in mijn buik. En dan verschijnt hij weer: 

mijn overgrootvader, de zouaaf. Het is 
half 4 als ik weer mijn bed induik. Om 
7 uur word ik gewekt door mijn tele-
foon. Na het ontbijt stappen we met z’n 
allen in de bus richting Malmö. In het 
centrum van Kopenhagen stapt onze 
gids in en vertelt onderweg over de 
geschiedenis van Zweden. Via een vier 
kilometer lange tunnel aan Deense kant 
en een dubbeldeks brug van bijna acht 
kilometer lang rijden we Zweden bin-
nen. Ik ben gecharmeerd van de stad 
Malmö. In het centrum op het grote 
plein stappen we uit en hebben ander-
half uur vrije tijd. Een beetje verscholen 
achter het historische raadhuis op het 
Stortorgetplein staat het oudste ge-
bouw van Malmö: de uit de 14e eeuw 
stammende  St. Petri-kerk. De toren is 
96 meter hoog en in deze kerk staat 
het grootste barokke houtaltaar van 
Europa. Binnen raak ik geboeid, vooral 

door de prachtige plafondfresco’s. Ook 
deze laatste dag in Scandinavië vliegt 
voorbij. Diezelfde avond terug op de 
hotelkamer komt de laatste dag van 
mijn reis naar Rome en Lazio weer in 
gedachten. Vooral het moment dat ik 
kennismaakte met de Heilige Trap, die 
volgens de overlevering door Christus 
beklommen zou zijn, toen hij voor Pi-
latus verscheen. Toen ik daar binnen 
was, kreeg ik meteen een rillerig ge-
voel. De rest van onze groep zag ook 
iets ‘raars’ aan me. Ik liep naar boven via 
de rechtse trap, want de middelste trap 
mocht slechts op de knieën worden be-
klommen. Het vreemde koude gevoel 
verliet me niet. Wel bespeurde ik mijn 
overgrootvader dicht bij mij. Boven het 
altaar bevond zich een oude afbeelding 
van Christus, waarvan men zegt dat hij 
‘niet door mensenhand geschilderd’ 
zou zijn. Terug beneden kocht ik een 
boekje over de geschiedenis van de 
Heilige Trap. Het duurde die dag nog 
lang voordat het vreemde gevoel ver-
dween. Toen ik die laatste avond in Ita-
lië mijn bed inkroop, kwam ‘mijn zou-
aaf’ weer langs. Ik vroeg hem, wat er 
die dag met mij was gebeurd. Ik kreeg 
geen antwoord, maar voelde wel dat dit 
nog zou komen. Alleen moest ik geduld 
hebben. Nadat ik drie dagen thuis was, 
deed ik iets wat ik al jaren van plan was: 
ik startte met het lezen van het boek 
‘De Vuist van de Paus.’ Daarin werden 
mij zoveel dingen geopenbaard. Ook de 
nare gevoelens die ik had bij de Heilige 
Trap waren opeens te verklaren. Paus 
Pius IX beklom op 19 september 1870 
voor de allerlaatste maal aan de voor-
avond van de inname van Rome op zijn 
knieën hard huilend de Heilige Trap. 
Hij zou het Vaticaan dan ook tot aan 
zijn dood niet meer verlaten. In de af-
gelopen jaren heb ik al vele brieven van 
‘mijn zouaaf’ gelezen. Hierdoor maak ik 
in het heden een reis naar zijn verleden 
en dat doe ik samen met hem, want hij 
reist van binnen steeds met me mee…

Noortje

De St.Pieter in Rome (Foto Anoukliebers.com)
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Rond de St. Trudotoren

Allerheiligen en Allerzielen
Allerheili-
gen wordt 

dit jaar gevierd in het weekend van 
29 en 30 oktober, in de reguliere 
vieringen, van zaterdag en zondag. 

Bij Allerzielen wordt op woensdag 
2 november stilgestaan op de vol-
gende tijden: 
Om 16.30 uur zal op de begraaf-
plaats van Onze Lieve Vrouw aan 

de Hortsedijk een korte gebeds-
dienst gehouden worden met 
medewerking van het Mariakoor, 
aansluitend worden de graven op 
het kerkhof gezegend. 

Voor de viering is er de mogelijk-
heid om graflichtjes te kopen.
Om 19.00 uur is er een speciale 
viering in de Trudokerk, waarbij 
wij speciaal de overledenen van het 

afgelopen jaar willen herdenken. 
We zullen hun namen noemen. Na 
de dienst zullen we in stilte naar 
het kerkhof gaan om de graven te 
zegenen en om eer te brengen aan 
hen die daar begraven zijn.

U bent van harte uitgenodigd om 
bij een of allebei de diensten aan-
wezig te zijn.

ST. TRUDO

Ook dit jaar is er met Allerzielen weer een gebedsdienst op de begraafplaats van Onze Lieve Vrouw aan de 
Hortsedijk (Archieffoto Cofoto)

‘t Damiaanhuis
De voormalige kapel van Zorgcentrum 
Alphonsus, gelegen aan het 
Alphonsusplantsoen in Mierlo-Hout.

Hoe vaak horen we niet… Geboren worden kost geld… maar dood gaan 
nog veel meer.

Wat maakt een uitvaart dan zo duur? De advertentie? De koffietafel, de 
grafrechten, het crematorium of de uitvaartondernemer? Aan alle keuzes 
die je maakt zijn, hoe dan ook, kosten verbonden. 

“Voor ons moeder is het beste nog niet goed genoeg!”

Je gevoel zegt dat dat zo is, maar wat is dan het beste? Wie bepaalt dat? 
Zou moeder dat ook gevonden hebben? Is je verdriet minder als je een 
advertentie in alle dagbladen plaatst of een kist van €1000,- kiest?
Vind je dat ook nog als de uiteindelijke rekening overhandigd wordt?

Een uitvaart moet waardig zijn, recht doen aan wie de overledene was. Een 
uitvaart moet ook gedenkwaardig zijn.

Maar wat maakt de beleving van een uitvaart tot een gedenkwaardige. 
Alleen de dag van de uitvaart zelf of is het het hele proces van overlijden 
tot en met de uitvaart?

Misschien begint het wel eerder. Bij leven kun je al met je uitvaart bezig zijn.
Vertel je naasten wat je wensen zijn en vraag vooral ook hoe zij graag van 
jou afscheid willen nemen. Samen aan een afscheid werken, dat maakt het 
tot een gedenkwaardige gebeurtenis.

Wij willen u graag begeleiden naar een resultaat waarbij uw gevoel op de 
eerste plaats komt. Samen alternatieven bedenken. Het liefst doen we dat 
al vóór de uitvaart, in gesprek met u zelf.
Dán pas houdt u in alle opzichten de regie in handen.

We zijn er voor iedereen, ongeacht uw levensovertuiging of budget.

Denk vooruit! Bespreek uw wensen tijdig.

Dag en nacht
0492 - 78 06 60
(overlijden melden & informatie)

www.uvdk.nl
info@uvdk.nl

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, ook als u verzekerd bent.
We komen gewoon bij u langs.
Kijk ook eens op onze website voor meer informatie, onze locaties en uitvaartpakketten.

We beschikken onder andere over de eigentijdse, sfeervolle en authentieke uitvaartlocatie ‘t Damiaanhuis in Mierlo-Hout. U kunt er terecht voor 
afscheidsbezoek, maar ook voor een laatste samenzijn met een gezelschap tot 100 personen.

Kom eens een kijkje nemen en schroom vooral niet om uw vragen te stellen.
Elke woensdag tussen 15.00 - 16.00 staan onze deuren open en de koffie klaar.

Edwin en Luuk van de Kerkhof

Geachte familie,

St. Lucia: De Katholieke Kerk gedenkt rond Allerheiligen en Allerzielen 

van elk jaar alle dierbare overledenen. In de afgelopen tijd hebben wij 

tijdens een kerkelijke viering in

-de Luciakerk

-de Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna

-de Alphonsuskapel

afscheid genomen van een dierbare uit uw familie.

Wij willen u als parochiegemeenschap uitnodigen voor een speciale her-

denking.

Op ZONDAG 30 oktober om 10.15u zal de deze Herdenkingsviering 

voor u allen plaatsvinden in de St. Luciakerk, Hoofdstraat 159, Helmond 

(Mierlo-Hout). U bent hierbij van harte welkom.

Tijdens deze viering zal uw dierbare met eerbied worden herdacht en zal 

er een kaars worden ontstoken. Deze indrukwekkende Eucharistievie-

ring wordt opgeluisterd door het kerkkoor Cantemus Domino.

Wij hopen u als parochiegemeenschap te mogen verwelkomen, u enige 

steun, hoop en houvast te bieden in soms moeilijke tijden.

Op woensdag 2 november (Allerzielen) zal om 15.00u op de Lucia be-

graafplaats een korte gebedsdienst zijn en zullen de graven en het colum-

barium worden gezegend.

Met vriendelijke en meelevende groet,

J. v.d. Laar, pastoor/deken.

Rond de St. Luciatoren
Uitnodiging
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St. Lucia
Miet van Horik-Romonesco, (Ameidepark) overleden te Helmond op 18 juni 2016 in de leeftijd van 88 jaar.
Frans van Kilsdonk, (Willem Beringsplein) overleden te Helmond op 22 juni 2016 in de leeftijd van 66 jaar.
Tiny Knapen-Lijten, (Hoofdstraat) overleden te Helmond op 23 juni 2016 in de leeftijd van 82 jaar.
Adriaan de Wit, (Ameidepark) overleden te Helmond op 30 juli 2016 in de leeftijd van 91 jaar.     
Mien Koppens-Rovers, overleden te Eindhoven op 22 augustus 2016 in de leeftijd van 94 jaar.
Riek Smits-van Mierlo, (Alphonsus) overleden te Helmond op 13 september 2016 in de leeftijd van 90 jaar.
Riek Bombeeck-van den Einden, (Alphonsusplantsoen) overleden te Helmond op 13 september 2016 in de leeftijd van 92 jaar.
Pieter van den Broek, (Lungendonk) overleden te Eindhoven op 14 september 2016 in de leeftijd van 68 jaar.

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

Veel belangstelling tijdens 
informatiemiddag
Het verhaal van 
Artsen zonder 
grenzen

In het ka-
der van het 

Jaar van Barmhartigheid hebben 
de KBO-Stiphout-de Warande en 
onze Parochie Heilige Damiaan de 
Veuster samen met de organisatie 
Artsen zonder Grenzen een infor-
matiemiddag georganiseerd voor 
belangstellenden.

Op deze mooie en zonnige mid-
dag waren ongeveer 40 mensen 
naar Zalencentrum De Smed in 
Stiphout gekomen om te luisteren 
naar een twee mensen van Artsen 
zonder Grenzen.
De relatiemanager hield een alge-
meen verhaal over de organisatie 
van Artsen zonder Grenzen, waar-
na Anna Simons, een van de artsen 

die in Sierra Leone had gewerkt 
bij de bestrijding van de Ebola-
epidemie, haar verhaal vertelde. 
Het was een aangrijpend verhaal, 
dat inzicht gaf hoe haar werk daar 
daadwerkelijk was geweest.. Er 
werden veel vragen gesteld en de 
tijd vloog om.
Voor de vele aanwezigen was het 
een leerzame middag, die ogen 
openende en die zichtbaar heeft 
gemaakt wat barmhartigheid in 
onze tijd heel concreet kan bete-
kenen.
Alle mensen die bijgedragen heb-
ben aan het slagen van deze mid-
dag, hartelijk dank.

Diaken Ton Schepens

ST.  TRUDO

De Heilige Moeder Teresa
De Heilige Moeder Teresa werd 
op 4 september 2016 in Vaticaan-
stad heilig verklaard door paus 
Franciscus. Deze missiezuster van 
Loreto, met de kloosternaam Te-
resa, werkte in Calcutta in India, 
onder meer als onderwijzeres. 

In 1948 ging ze met enkele oud-
leerlingen de straat op om sterven-
den letterlijk uit de goot te halen. 
In 1952 opende ze een tehuis voor 
stervenden en kort daarna een te-
huis voor in de steek gelaten en 
stervende kinderen. Uit deze be-
weging zijn de ‘Missionarissen van 
Naastenliefde’ gegroeid, bestaande 
uit zusters, broeders en leken. 

De orde heeft tegenwoordig 
meer dan 4.500 leden en ruim 500 
kloosters over de hele wereld; in 
Nederland hebben de zusters een 
vestiging in Rotterdam.
De ‘Moeder der Armen’ stierf op 5 
september 1997 in Calcutta. Reeds 
op 19 oktober 2003 werd zij door 
paus Johannes Paulus II zalig ver-
klaard. 
Deze moeder der armen heeft 
de boodschap van Jezus,  handen 
en voeten gegeven. Een sprekend 
voorbeeld voor jong en oud.
Ook aan ons de uitnodiging om te 
zien naar elkaar, met name naar de 
meest kwetsbaren, zieken, eenza-
men.

De dood is niets.
Ik ben slechts naar de andere kant.
Ik ben mezelf, jij bent jezelf.
Wat we voor elkaar waren, 
zijn we nog altijd.
Noem me zoals je me 
steeds genoemd hebt.
Spreek tegen me zoals weleer.
Op dezelfde toon, 
niet plechtig, niet triest.
Lach om me wat ons 
samen heeft doen lachen.
Denk aan mij, bid met mij. 
Spreek mijn naam uit thuis 

zoals je altijd gedaan hebt, 
zonder hem te benadrukken, 
zonder een zweem van droefheid.
Het leven is wat het altijd is geweest.
De draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten zijn? 
Omdat je me niet meer ziet?
Nee, ik ben niet ver, juist 
aan de andere kant van de weg.
Zie je, alles is goed.
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken 
en er de tederheid terugvinden.
Dus, droog je tranen en huil niet, 
als je van me houdt.

Huil niet

Jaarlijkse gereedschap inzamelactie
De Hel-
m o n d s e 

Oecumenische Werkgroep "Heel-
heid van de Schepping" organiseert 
op zaterdag 15 Oktober 2016 van 
11.00 uur tot 13.00 uur hun jaar-
lijkse inzamelingsactie ten gunste 
van de stichting Vraag en Aanbod 
Internationaal. Deze inzameling 
gebeurt tevens in het kader van 
de Millennium Doelen van de Ge-
meente Helmond. 

De Stichting Vraag en Aanbod in 
Tilburg knapt gebruikte spullen op 
in diverse werkplaatsen verspreid 
over ons land. Deze zijn bestemd 
voor projecten in de derde we-
reld. Dit gebeurt door jonge en 
langdurig werklozen die onder 
professionele begeleiding voorbe-
reid worden voor werk of verdere 
scholing. Veel, van wat wij niet 
meer gebruiken kan in de ontwik-
kelingslanden nog goed van pas ko-
men. Uw oude naai- of breimachi-
ne en handgereedschap krijgen een 
tweede leven. Wilt u het ter be-
schikking stellen? Geeft u het dan 
alstublieft op 15 oktober tussen 
11.00 en 13.00 uur bij een van de 
onderstaande inzamelingsadressen 
af. Na een grondige opknapbeurt 
gaan alle goederen naar projecten 
in Afrika, waar honderden mensen 
er mee aan de slag gaan. De Oe-

cumenische Werkgroep draagt dit 
initiatief al voor de 20e achtereen-
volgende keer een warm hart toe, 
zij hopen ook deze keer dat u dit 
ook weer doet?

De inzameladressen zijn:
• Praktijkschool Helmond 
 Generaal Snijdersstraat 51 
• St. Jozefkerk / Hoofdingang 
 Tolpost 1
• Basisschool Mierlo-Hout 
 Mahoniehoutstraat 13
• Bethlehemkerk Sperwerstraat 2
• De Greef 
 Dorpsstraat 63 Stiphout
• Gemeenschapshuis De Loop 
 Peeleik 7
• Wijkhuis Bredeschool 
 Westwijzer 
 Cortenbachstraat 70
• Kindcentrum Mozaïek 
 Nieuwveld 61
• Wilhelminaschool Bachlaan 9 

Goederen die wij graag inzamelen: 
Naaimachines (hand, elektrisch, 

trap), echter geen schuitjesmachi-
nes Breimachines. Eenvoudig hand-
gereedschap voor: timmerman, 
metselaar, elektricien, loodgieter, 
schoenmaker, fietshersteller, auto-
monteur. Eenvoudig landbouwge-
reedschap (spade, hark, cultivator, 
snoeischaar, enz.) Professioneel 
elektrisch handgereedschap (bijv. 
Makita, Hitachi; geen DHZ-gereed-
schap) Buitenboordmotoren (Evin-
rude, Johnson, OMC), generators 
en compressors (draagbaar), elek-
trisch lasgereedschap, waterpom-
pen (mechanisch) Rolstoelen (in-
dien inklapbaar), krukken, schoon 
beddengoed (eenpersoons lakens 
en dekens). 

Wat niet geaccepteerd kan wor-
den: Computers, fietsen, meubilair, 
keukenapparatuur en wasmachi-
nes, beeld- en geluidsapparatuur, 
huisraad, kleding enz.
Meer info: heelheid@outlook.com  
www.heelheidvandeschepping.
webs.com

DAMIAAN
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St. Trudo 
Antoon Hikspoors, overleden te Helmond op 11 juni 2016 in de leeftijd van 83 jaar
Frans Kampers, overleden te Helmond op 28 juni 2016 in de leeftijd van 74 jaar
Marie van Schijndel-van Dalen, overleden te Helmond op 5 juli 2016 in de leeftijd van 88 jaar.
Toos van der Vleuten-Bloks, overleden te Aarle-Rixtel op 21 juli 2016 in de leeftijd van 85 jaar
Frans van den Reek, overleden te Helmond op 7 september 2016 in de leeftijd van 90 jaar

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

De kerk van de Friezen in Rome
Door Jan van Rest

Jaren geleden pelgrimeerden wij 
met een groep naar Rome en 
bezochten er een aantal histori-
sche hoogtepunten. Uiteraard de 
St.Pieter en het St. Pietersplein, 
maar ook andere kerkelijke en 
Vaticaan-gebonden objecten en 
Romeinse highlights, zoals het Co-
losseum, het Forum-Romano. We 
wandelden over de Via Appia en 
bezochten de catacomben.

Wat nogal eens vergeten wordt tij-
dens zo’n bezoek, is de kerk van de 
Friezen, een stukje Nederland, dat 
niet tot het territorium van Vati-
caanstad behoort, maar wel een di-
recte buurman van de St. Pieter is. 
Als je het St Pietersplein afloopt, 
kom je na de laatste colonnade 
aan de rechterkant, voorbij de trap 
die naar de voorhof van de Frie-
zenkerk voert. Vergeleken met 
de prachtige en gigantisch ruime 
St.Pieter, vormt de Kerk der Frie-
zen een warm overzichtelijk nest, 
waar je je direct thuis voelt.
Evenals andere kerken die een basis 
vormden voor een bepaalde stam, 
zoals Franken, Kelten, Germanen 

en Angelsaksen, was de kerk der 
Friezen de thuiskerk van een volk 
dat al in de vroege Middeleeuwen 
contacten in Rome had. De Friezen 
waren toentertijd de bewoners van 
de Noordzeekust vanaf Noord-
Duitsland tot aan België. 
In die eerste jaren werd Rome 
getroffen door een pestepidemie. 
Volgens de legende heeft de aarts-
engel Michaël gezorgd, dat het aan-
tal slachtoffers van deze epidemie 
beperkt bleef. Om verzekerd te 
zijn van zijn voorspraak, werden 
daarom 9 Michaëlkerken gesticht. 
De kerk der Friezen is daarvan de 
enige die er nog is. 

Samen met Michaël wordt ook ene 
Magnus als kerkpatroon vermeld.
Hij was een bisschop, die ver-
moord werd en waarvan het stof-
felijk overschot onderweg gevon-
den werd, toen het leger van Karel 
de Grote richting Friesland trok.
De kerk der Friezen heeft een be-
wogen geschiedenis achter de rug. 
Dat blijkt wel bij lezing van het boei-
ende boek “De kerk van de Friezen 
bij het graf van Petrus,” ISBN 88-

7621-791-6, geschreven door dr. 
M.P.M.Muskens, toen rector van 
het Pauselijk Nederlands College, 
later bisschop van Breda. Er was al 
eerder sprake van een plaats van 
samenkomst van pelgrims, maar in 
1141 werd de nieuwe vroeg chris-
telijke basiliek ingewijd, en die ook 
daarna in haar bestaan roerige tij-
den, inclusief verval, heeft meege-
maakt. 

In de jaren 1756-1759 besloot het 
kapittel van de St Pieter om de 
kerk der Friezen, ondanks haar ou-
derdom en deplorabele toestand, 
niet af te breken maar grondig te 
restaureren. Sindsdien is de kerk 
met regelmaat goed onderhouden, 
waarbij Mgr. Muskens in de laatste 
jaren, gesteund door het Neder-
landse episcopaat en belangstellen-
den, een inspirerende voortrek-
kersrol vervulde.

In de kerk, waar zowel de Neder-
landse als de Friese vlag hangen, 
vindt elke zondagochtend een eu-
charistieviering plaats, veelal opge-
luisterd door een Nederlands koor 

dat Rome bezoekt. Soms is er ook 
een viering in het Fries.
Op zo’n dag wordt de samenkomst 
afgesloten met het zingen van het 
6e couplet van het Wilhelmus: 
“Mijn schilt ende betrouwen, Zijt 
ghy, O Godt, mijn Heer, etc.”
Daarna is er koffie voor iedereen; 

meestal Nederlanders dus.

Onlangs is Mgr. Hurkmans, eme-
ritus bisschop van Den Bosch, be-
noemd tot rector van deze kerk.

Een dienst in de Kerk der Friezen, een viering onder de Friese vlag.
De Nederlandse vlag hangt (buiten beeld) aan de andere kant

Natuursteenbedrijf 
Stassar B.V.
Lage dijk 2
5705 BZ HELMOND

Tel.  0492 - 52 37 82
Fax. 0492 - 52 20 57 
Info@stassarbv.nl
www.stassarbv.nl

Gespecialiseerd in 
klassieke en eigentijdse 
grafmonumenten. Grote 

keus in modellen en 
materialen. We helpen 
u graag met uw eigen 

ontwerp of idee.

0492 31 95 33
0493 32 00 27

Beek en Donk
Helmond

Deurne

 De uitvaart in vertrouwde handen 
 
- op elk moment bij uw overledene zijn 
- eigen aula zonder tijdsbeperking 
-	met	sfeervolle	koffieruimte	
- theatertuin voor uitvaart in de open lucht 
- gratis uitvaartwensenboekje 
- wekelijks inloopuurtje 
- ook wanneer u een uitvaartverzekering hebt 

 voor info: www.degroofuitvaartverzorging.nl

Wilhelminastraat 22b, Mariahout   T: 118 422 - 0499
www.erikbarten.nl

ACTIE
HITACHI BLADBLAZERS

v.a. € 199,-

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

Ziekenzalving
Op dinsdag 29 no-
vember om 15.00u zal 

in de Alphonsus kapel de ziekenzalving wor-
den gevierd en toegediend in gezamenlijkheid. 
Het is een korte viering van woord, gebed, 
zang en zalving.

U bent van harte welkom wanneer u hier 
graag aan mee doet. Het is een sacrament 
van kracht en sterkte! Ook meebidders zijn 
welkom!

ST. LUCIA
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PRIESTERJUBILEUM

Een onvergetelijke dag! 2 oktober 2016, 
Mede namens mijn ouders en familie: heel veel dank. 
Alle mooie woorden en felicitaties, bemoediging en bevestiging, attenties, het 
was werkelijk overweldigend! 
De dag 28 april 2016 werd gevolgd door vele vormen van bemoediging en 2 
oktober wederom. Kortom, ik voel me gedragen door engelen en door engelen 
van mensen!
Bijzonder dank aan het parochiebestuur voor alle goede zorgen, van hen 
mocht ik als jubileum aandenken een relax stoel ontvangen en ik ben er blij 
mee; want boven de 50 en ruim 25 jaar actief is het relaxen belangrijker aan 
het worden.
Dank aan alle medewerkers en medewerksters die de dag van 2 oktober 
mogelijk maakten.
Dank aan de koren en het gilde, het altaarpersoneel en de kosters.
Ja, veel dank aan U allen!
Bijzonder dank aan de burgemeester en het college voor het toekennen van de 
Stadspenning van Helmond; wat een verrassing! En dank voor de bijzondere 
woorden daarbij gesproken door de burgemeester.
Tenslotte; dank aan bisschop de Korte voor zijn bezoek en toespraak tijdens 
de receptie.
2016 een bijzonder jaar!

J. v.d. Laar, pastoor/deken.

Heel veel 
dank!
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Ik was 7 jaar, lang geleden dus en deed de 
eerste heilige communie, toen wist ik het al;  
priester worden is mijn levensdoel. Het ge-
loof is als een geschenk, van ons thuis mee-
gekregen. Het zit in mijn bloed. Op mijn 12de 
ontving ik het vormsel, was toen  misdienaar, 
acoliet en later koster in de gemeenschap 
van Zeeland. Met een voorbeeldige pastoor! 
Hij wees mij de weg naar de toekomst.
Op mijn 20ste mocht ik naar de paters van 
Mill Hill. De internationale opleiding voor 
priester, 2 jaar Roosendaal, 3 jaar London, 
zou het meteen overdoen, één en al gastvrij-
heid en kameraadschap. Stage volgde en be-
noeming per 1 juli 1991 in Mierlo-Hout. Hier 
mocht ik mijn eerste jaren als priester vorm 
geven, leerde vele mensen kennen, heel toe-
gewijd, vriendschappelijk. Allerlei bij benoe-
mingen volgde, kreeg verschillende mensen 
in huis als stagiair. Naast het kerkelijke is mijn 
ervaring warm opgenomen te zijn in de Hel-
mondse en Houtse gemeenschap. De kerk is 

vele malen groter dan wat er binnen samen-
komt. Op een bijzondere wijze is dat  door 
mij ervaren in de afgelopen tijd.
Het evangelie in het algemeen, en ook van-
daag, straalt  gastvrijheid uit. Jezus stuurt 
geen mensen weg. In die geest hebben wij, 
als pastoraal team en bestuur,  het ideaal een 
open en gastvrije parochiegemeenschap te 
zijn. Samen met velen die daaraan  trouw 
meewerken.
Vandaag wordt de Eucharistie in het licht 
gezet. Het is immers het samenkomen rond 
deze altaartafel, rond brood en wijn, dat Jezus 
zichzelf aan ons geeft als broodnodige steun 
voor onderweg. Het vieren van de Eucha-
ristie is de hartslag van ons kerk zijn, samen. 
Vandaag dit jubileum feest met u te vieren 
hier in de kerk; is een groot geschenk. Ik dank 
u allen heel hartelijk en bid van harte om 
Gods nabijheid en zegen voor de toekomst.

J. v.d. Laar, pastoor/deken.

Uit de preek 
van 2 oktober 2016

Kijk vanaf deze week 
ook mee naar de 

VIDEOREPORTAGE 
van het 

25-JARIGE PRIESTERJUBILEUM
op 

WWW.DITISONZEWIJK.TV
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St. Trudo
Lenne 

van den Akker

St. Trudo
Liv 

Raijmakers

St. Trudo
Jessica 

Xhofleer

St. Trudo
Sissie-Maria 

Lemmen

St. Trudo
Fenne 

van Esdonk

St. Lucia
Esmee 
Haenen

St. Lucia
Milan 

van Gijsel

St. Lucia
Ilse 

Rinket

St. Lucia
Noella 

Koevoets

St. Lucia
Vayenne 

Groenensteijn

St. Lucia
Giuliana 
Billekens

St. Lucia
Ella 

Welten

St. Lucia
Jenna 

Lipscomb

St. Lucia
Dani en Mano 

Janssens

St. Lucia
Djeneida 
Stuiver

St. Lucia
Rachel 

Verploegh

St. Lucia
Julia van de 
Kimmenade

St. Lucia
Zoe 

van de Westerlo

St. Lucia
Lenn 

Gommans

St. Lucia
Julian 

van den Berg

Lid ANVO - gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

Hortsedijk 11A
5708 HA Helmond
Tel.: 58 86 54-0492
Fax: 24 35 52-0492
www.andriessenoptiek.nl
info@andriessenoptiek.nl

- BRILLEN
- COMPUTERBRILLEN 

- VEILIGHEIDSBRILLEN

Piet Andriessen B.V.

info@andriessenoptiek.nl - VEILIGHEIDSBRILLEN

Tel.: 58 86 54-0492
Fax: 24 35 52-0492
www.andriessenoptiek.nl - COMPUTERBRILLEN 

- VEILIGHEIDSBRILLEN

www.hulplijnpeelregio.nl   085-02 000 11

Wil je ergens over 
praten?
Bel 24 uur per dag voor een 
vertrouwelijk telefoongesprek: 
085-02 000 11.

Wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers:
0492-59 89 89
hulplijnpeelregio@levgroep.nl

Van Ganzewinkel Natuursteen verzorgt al 

meer dan 120 jaar het maken en plaatsen 

van grafmonumenten. Of het nu gaat om 

een renovatie, nieuw monument, urn of 

bijzetting.

Openingstijden showroom
Dinsdag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00
Zaterdag  9:00 tot 15:30

Buiten openingstijden bel gerust voor een afspraak.

MIERLOSEWEG 284 - 5707 AV HELMOND  |   TEL 0492-521545  |   WWW.VANGANZEWINKELNATUURSTEEN.NL

Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding

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

Het is 
een gro-

te vreugde, in dit Heilig Jaar van 
Barmhartigheid, in Lourdes samen 
te zijn, hier bij de grot, de heilige 
plaats; waar hemel en aarde elkaar 
raken.
We vieren vandaag Maria, als moe-
der van Barmhartigheid.
Het is immers eigen aan moeders 
om liefdevol en barmhartig te zijn!
Hier bij de Grot ontdekken wij heel 
duidelijk de moederlijke aanwezig-
heid van Maria. De grot is de plek 
die ons van harte verwelkomt, met 
onze vreugdes en lasten, met alle 
zegen en zorgen, deze grot is de 
plaats van elke vorm van Barmhar-
tigheid.
We hoorden, zojuist in het evange-
lie, dat Maria op reis ging, op weg, 
naar Elisabeth.

Over Maria en haar weg, kunnen 
we veel leren uit het evangelie van 
vandaag. 
Maria prijst God daar in haar lof-
zang, het Magnificat.
Wat daarin opvalt is dat Maria 
zichzelf ziet als een ‘kleine dienst-
maagd’, 
een gewone, eenvoudige vrouw, 
nederig. 
Dat is, denk ik, een eerste stap, 
voor iedereen die een weg van ge-
loof en vertrouwen wil gaan, we 
zijn allemaal gewone mensen, te-
gelijkertijd zijn we uniek en houdt 
God eindeloos veel van ieder van 
ons! 

Het tweede wat Maria in haar lof-
zang doet is het dankbaar bezingen 
van alle weldaden van God de Heer.  
En ook dat is voor iedere gelovige 

heel belangrijk, dankbaar zijn. 
We mogen dankbaar zijn voor de 
mensen om ons heen, alle goede 
zorgen gegeven, dankbaar voor ons 
geloof! Die dankbaarheid vieren wij 
in iedere Eucharistie.
En dan zien we nog een eigenschap 
van Maria in het evangelie van van-
daag: 
onmiddellijk nadat Maria de bood-
schap van de engel had ontvangen, 
was zij op weg gegaan, een lange, 
zware reis van Galilea naar Judea, 
om haar nicht Elizabeth bij te staan. 
Maria stond voor anderen klaar. 
Haar gedachten gingen naar ande-
ren uit. Christen-zijn is liefde geven. 
Dat mogen we hier in Lourdes wel 
op een bijzondere wijze ervaren, 
met zoveel zorgzame mensen om 
ons heen.
Maria stond geheel en al open voor 

God, Zij, die vol van genade was en 
moeder van barmhartigheid. We 
denken er vandaag aan dat het gro-
te werk van de verlossing bij Maria 
is begonnen.
We mogen daarbij overdenken, 
dat wij Gods geliefde kinderen zijn, 
dat Hij ons graag ziet en alles voor 
ons over heeft. Dat wij, in dit heilig 
jaar van barmhartigheid, zelf meer 
dan ooit de barmhartigheid van de 
Vader mogen ervaren, en vol van 
die barmhartigheid bij de mensen 
mogen zijn.
In die geest mogen we telkens vol 
vertrouwen bidden: 
Heilige Maria, moeder van God, bid 
voor ons, zondaars, nu en in het 
uur van onze dood.

J. v.d. Laar, pastoor/deken.

Preek 13 september 2016

Bezoek aan Lourdes
DAMIAAN
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In de voorjaar heeft paus Francis-
cus de oogst van de twee synoden 
over huwelijk en gezin samengevat 
in de apostolische exhortatie (= 
aansporing) Amoris Laetitia (De 
vreugde van de liefde).Het docu-
ment vormt de afronding van een 
vrijmoedige wereldwijde katho-
lieke dialing over veel kwesties die 
met huwelijk en gezin samenhan-
gen. 

Ik weet dat ook in het Bossche 
bisdom niet weinig  gelovigen zich 
intens met de materie hebben be-
zig gehouden. En dat is ook niet 
zo verwonderlijk want het thema 
huwelijk en gezin raakt direct of 
indirect iedereen. Hechte gezin-
nen zijn belangrijk voor het geluk 
van mensen. Voor een stabiele sa-

menleving zijn harmonieuze gezin-
nen uitermate belangrijk. Ook on-
der de deelnemers aan de synode  
heeft een levendig debat plaats ge-
vonden. Steeds was de vraag wat 
is leerstellig noodzakelijk en wat is 
pastoraal mogelijk. Voor zover ik 
kan zien, probeert onze paus aller-
eerst een pastorale leraar te zijn.
Weerbarstige praktijk
In de exhortatie wordt duidelijk 
dat paus Franciscus de leer rond 
huwelijk en gezin niet fundamen-
teel kan of wil veranderen. Het 
huwelijk is geen contract dat kan 
worden opgezegd als een van de 
partijen niet meer kan leveren. 
Over het huwelijk wordt, in de lijn 
van het onderwijs van Christus, ge-
sproken als een verbond voor het 
leven.  Juist de katholieke traditie 

zet dus  in op duurzame trouw. 
Maar tegelijkertijd weet de paus 
ook van een wereldwijde crisis in 
relaties. Een derde tot de helft van 
alle huwelijken eindigt uiteindelijk 
in een scheiding. En dat niet al-
leen in de westerse wereld maar 
ook in Rusland en veel landen van 
Zuid- Amerika. Ook binnen de 
katholieke geloofsgemeenschap 
leven miljoenen gelovigen die hun 
trouwbelofte niet hebben kunnen 
houden.
 
Pastorale ruimte
Tegen die achtergrond pleit paus 
Franciscus voor een barmhartige 
houding ten opzichte van allen die 
zwak zijn en imperfect. Falende 
mensen moet de Kerk niet afsto-
ten maar zorgzaam nabij zijn. Niet 
afstoten maar luisteren, begelei-
den en waar mogelijk opnieuw 
integreren is, als ik goed lees, wat 
paus Franciscus voorstaat. Juist op 
het terrein van huwelijk, gezin en 
seksualiteit is er sprake van veel 
weerbarstigheid. Niemand van ons 

gaat zonder verwondingen door 
het leven. Als een wijze pastor 
weet paus Franciscus dat soms de 
koninklijke weg onbegaanbaar is 
geworden en dat niet weinig echt-
paren een onverharde kronkelweg 
moeten gaan. 

Veldhospitaal 
Mensen zijn vanzelfsprekend ge-
roepen tot het beste, juist ook op 
relationeel gebied. Maar helaas is 
dat voor nogal wat  tijdgenoten 
niet haalbaar. De Kerk mag hen 
geen trap nageven, integendeel. 
Paus Franciscus biedt katholieke 
zielzorgers aanzienlijke pastorale 
ruimte. De paus wil vanzelfspre-
kend de eenheid van de wereld-
kerk beschermen maar beseft dat 
binnen de ene Kerk pastoraat al-
tijd contextueel bepaald is. Wat 
zonde is moet niet worden ver-
zwegen en de oproep tot bekering 
mag klinken maar altijd vindt een 
pastorale ontmoeting plaats voor 
het aangezicht van onze liefdevolle 
God. Paus Franciscus weet dat 

onze wereld geen paradijs is. 
Hij heeft in het recente verleden 
de Kerk zelfs een veldhospitaal ge-
noemd waar mensen die door het 
leven gewond zijn geraakt kunnen 
herstellen. Ik moest bij dat beeld 
spontaan denken  aan de prachtige 
parabel van de barmhartige Sama-
ritaan waar de gewonde man kan 
herstellen in een herberg. In Amo-
ris Laetitia houdt onze paus een 
pleidooi voor een inclusieve Kerk.  
De paus wil geen muren bouwen 
maar bruggen. 
Ook mensen die relationeel fa-
len, maken deel uit van de Kerk 
en moeten met hun leven verder 
kunnen. Wijze pastores kunnen in 
de beslotenheid van de pastorale 
ontmoeting falende mensen bij-
staan en helpen zodat zij de reis 
van hun leven kunnen vervolgen. 
Het gaat om blijvende dialoog met 
mensen die, ook als zij te kort 
schieten, schepselen van God zijn 
en blijven.
 
Mgr. dr. Gerard de Korte  

Vandaag, precies 100 dagen na 
zijn installatie als nieuwe bis-
schop van ’s-Hertogenbosch, 
verscheen bijgaande column 
van bisschop De Korte in het 
Nederlands Dagblad:
 
Vandaag is het precies honderd 
dagen na mijn installatie als bis-
schop van ’s-Hertogenbosch. In 
de afgelopen maanden heb ik het 
bisdom nader leren kennen. Di-
rect na de installatie bezocht ik de 
twaalf dekenaten en sprak ik met 
pastorale teams, kerkbesturen en 
religieuzen. Natuurlijk waren er 
ook Eucharistievieringen in een 
aantal parochies en sprak ik in 
het bisschopshuis vele gasten. Al 
mijn indrukken heb ik vastgelegd 
in een memorandum. Zelf gebruik 
ik de metafoor van een reisver-
slag. Ik heb immers de afgelopen 
tijd kris kras door het bisdom 
vele reizen gemaakt. Op basis 
van mijn waarnemingen verbind 
ik aan het memo ook een aantal 
beleidsvoornemens. De komende 
maand wil ik mijn tekst  bespre-
ken met de staf, het kapittel, de 
dekenvergadering, de Raad voor 
Economische Aangelegenheden; 
de priesterraad en de lekenraad. 
Zo hoop ik een breed draagvlak 
te scheppen voor nieuw beleid. 
Naar verwachting kan de defini-
tieve tekst in oktober aan de ge-
lovigen van het bisdom worden 
gepresenteerd. 

Pastoraat van vertrouwen  
Bij mijn dekenale bezoeken en 
ook op andere momenten heb 
ik een groot verlangen gehoord 
naar verbetering van verhoudin-
gen. Er leeft een hoop op meer 
bevestiging en waardering; een 
bisdom dat minder controleert 
en meer stimuleert. De bestaande 
verdeeldheid binnen het bisdom 
doet het geloofsleven geen goed. 
Een cultuur van vertrouwen moet 
worden opgebouwd. Natuurlijk 
heb ik geen toverstok waardoor 
er plotseling meer gelovigen ac-
tief worden en meer middelen 
beschikbaar zijn. Maar ik kan wel 
proberen meer eenheid binnen 
het bisdom tot stand te brengen. 
Uiteindelijk staat mij een hartelij-
ke, gastvrije Kerk voor ogen met 
meer ontspannen verhoudingen. 
Gelukkig, zo heb ik bemerkt, leeft 
er breed een gelovige afkeer van 
cynisme en apathie. Volgelingen 
van Christus leven vanuit de god-
delijke deugd van de hoop. Uit-
eindelijk is de Heer bij zijn Kerk 
en draagt en koestert Hij haar.
 
Het katholieke huis in groot
Nog steeds mogen wij leven van 
de aloude waarheid: in het nood-
zakelijke eenheid; vrijheid in het 
niet-noodzakelijke en in alles de 
liefde. Het katholieke huis is altijd 
groot geweest met ruimte voor 
verschillende accenten en vor-
men van spiritualiteit. Het vormt 

de dood in de kerkelijke pot als 
wij elkaar de maat gaan nemen. 
In het evangelie vraagt Jezus ons 
om niet te oordelen en te ver-
oordelen. Wie denkt een splinter 
in het oog van een ander te zien, 
zou zelf wel eens een balk in eigen 
oog kunnen hebben (vgl. Matheus 
7, 1-5).
 
Missionair pastoraat
Voor de toekomst van de Bos-
sche Kerk vormt missionair pas-
toraat de eerste prioriteit. Naast 
het koesteren van (restanten van) 
het volksgeloof is het uitermate 
belangrijk om nieuwe mensen 
voor Christus te winnen. Immers 
alleen zo kan een verdere margi-
nalisering van onze Kerk worden 
omgebogen. Gezinspastoraat kan 
een belangrijke speerpunt van het 
missionaire pastoraat vormen. 
Jonge echtparen die een kind heb-
ben ontvangen, voelen zich vaak 
onmachtig omdat zij zelf maar be-
perkt gevormd zijn. 

Juist een goed opgezet gezinspas-
toraat kan zo heilzaam zijn voor 
de toekomst van de geloofsge-
meenschap. Zorgen mogen chris-
tenen nooit verlammen. Met een 
pastoraat van vertrouwen kun-
nen wij in het Bossche bisdom 
de toekomst met een gerust hart 
tegemoet leven.
 
Mgr. dr. Gerard de Korte

Column Mgr. De Korte

Inclusieve kerk

De eerste honderd dagen

Het pa-
roch ie -

bestuur is per 1 december 2016 
op zoek naar een huishoudelijke 
hulp voor 20 uur per week; voor 
huishoudelijke werkzaamheden 
in de pastorie van Mierlo-Hout 
én van Stiphout. Werktijden  

van 9.00u tot 13.00u. Belangstel-
lenden kunnen een sollicitatie 
zenden tot 15 november aan het 
Parochiebestuur, Hoofdstraat 
157, 5706 AL Helmond of via de 
e-mail: parochiebestuur@
damiaanhelmond.nl

DAMIAAN

Vacature

De vier voorbereidende avonden 
op deze ontmoeting vinden plaats 
op de maandagavonden 17 okt. -  
31 okt.- 14 nov. – 28 nov. Op 14 
december is dan de slotavond met 
de bisschop.
Alle bijeenkomsten vinden plaats 
in de pastorie bij de Trudokerk 
van 19.30 tot (max.) 21.30.

2. Enkele parels uit het Oude 
Testament 

In de afgelopen jaren stonden we 
stil bij deel 1 en 2 van het Oude 
Testament. Deel 1 omvat de vijf 
boeken van Mozes (de Wet) en 
deel 2 alle profetische boeken (de 
Profeten). Het 3e en laatste deel 
omvat een grote variatie aanboe-
ken met verhalen, gebeden, wijs-
heden, gedichten (de Geschriften). 
Te veel om allemaal te lezen en te 
bestuderen. We beperken ons tot 
enkele pareltjes.

We starten met 4 bijeenkomsten 
op de volgende maandagavonden: 
24 okt. – 7 nov. – 21 nov. en 5 dec. 
Ook deze bijeenkomsten vinden 
plaats in de pastorie van de Tru-
dokerk van 19.30 tot (max. 21.30.
U kunt zich voor één of beide se-
ries aanmelden via mail: 
j.vogels20@chello.nl 
of per tel. 536970.
Gespreksleider op alle avonden 
is voormalig pastoraal werker Jan 
Vogels.

De werkgroep Katechese

VERVOLG VAN PAG. 1

Gravendienst
A.C. van der Burgt en zn. VOF

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

damiaan
helmond

.nl 
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Lamellen, jalouzieën plisé 
ramen en deuren.

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

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

Laat uw trap stofferen 
met tapijt voor E 295,-

Helmond
www.williesstoffering.nl

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

Zanggroep uit Lieshout zoekt gitarist en pianist. 
Genre: vlotte nummers, pop, litrurgisch. 

Repetitie dinsdag 20:30-22:30 uur. 
Info: claudiajongerius@gmail.com.

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

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

Wilt u een familiebericht 
plaatsen? Mail naar: 

advertentie@damiaan
helmond.nl 

of bel: 0492-845350.

Contactadressen parochie Damiaan de Veuster
Luciapastorie, Hoofdstraat 157, 5706 AL  Helmond
Tel.: 0492-522930. Bank: NL 90 RABO 0123801184
E-mail: pastoorvandelaar@damiaanhelmond.nl
parochiebestuur@damiaanhelmond.nl, pastorie@st-lucia.nl
Spreekuur pastorie: Dinsdag 9.30u-10.00u donderdag 18.00u-18.30u
Pastorietijden: Dinsdag t/m donderdag van 9.30u-13.30u
Pastoor J. v.d. Laar Tel. 522930.

Trudopastorie, Dorpsstraat 34, 5708 GH  Helmond. Tel.: 0492-523147
E-mail: diakenschepens@damiaanhelmond.nl. Pastorietijden: Maandag t/m vrijdag van 10.00u-12.00u. 
Diaken T. Schepens Tel.: 527808/06-15690059. Emeritus pastoor J. van Kessel Tel: 528507

Goddelijke Voorzienigheid/St. Anna, 
Hornestraat 1, 5707 TM  Helmond. Tel.: 0492-522930 

Kerkhof en Kapel van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, 
Hortsedijk, Helmond. Tel.: 0492-527808
Voor meer informatie zie de website: www.damiaanhelmond.nl

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

Bloemwerk 
met passie

“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
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Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
0492 - 66 60 00
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Tijdens Allerzielen 
herdenken we onze 
overleden dierbaren.
Ook Monuta Magis 
steekt een kaarsje 
aan in de hoop dat 
het lichtje mag 
schijnen in de harten 
van nabestaanden.

T 040 - 281 35 69 • www.kluijtmansnatuursteen.nl

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten

“De Schuur”“De Schuur”Bloemenmagazijn

Paul Martens
Meester Strikstraat 7
Tel. 0492-52 55 27

STIPHOUT - HELMOND

Voor grafstukken kunt u 
ook bij ons terecht!

GrafmonumentenGrafmonumenten
NOTENNOTEN

Churchilllaan 121 - 5705 BK  Helmond - 0492 525705
www.notengrafmonumenten.nl                          info@notengrafmonumenten.nl

Specialist en trendsetter
in betaalbare en duurzame
grafmonumenten

Authentieke en eigentijdse
grafmonumenten naar eigen
ontwerp met laagste prijsgarantie

Grafmonumenten

Asbestemmingen

Onderhoud

Restauratie

Gravendienst

Begraafplaatsbeheer

Het grootste assortiment grafaccessoires
20 Jaar garantie

Op maan-
dag 19 

september is de verkoopakte on-
dertekend en daarmee is het ei-
gendom van de kerk overgedragen 
aan de Gemeente Helmond.
De gemeente huurde de kerk al 
enkele jaren en daaraan is nu een 
definitief einde gekomen Hierdoor 
kan de gemeente hun plannen met 

het Speelhuistheater ter hand ne-
men. De plannen zijn veelbelovend 
en zullen voor de stad Helmond 
zeker een aanwinst zijn. 
Maar wat ook zeker belangrijk is, 
de kerk blijft als beeldbepalend ge-
bouw aanwezig, en zal voor veel 
mensen een herkenningspunt blij-
ven.
Met de opbrengst van de kerk, 

kunnen wij als Heilige Damiaan 
de Veuster parochie, geruime tijd 
gestalte geven aan onze opdracht 
om een gastvrije parochie te zijn 
waar iedereen zich thuis mag voe-
len. Dat kan natuurlijk alleen maar 
als wij dat allemaal SAMEN willen 
doen.

Bestuur en pastoraal team

Theater het Speelhuis gevestigd in de De O.L.V. kerk (Archieffoto Cofoto).

Verkoop van de kerk: 
Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming.

DAMIAAN

Geachte ouders

Hierbij nodigen wij u uit voor een 
informatieavond over
de Eerste Communie. Deze avond 
wordt gehouden op donderdag 2 
februari 2017
om 20.00 uur in de St. Luciakerk, 
Hoofdstraat 159, Mierlo-Hout. 
De avond wordt gevuld met in-
formatie en praktische hints. Het 
gaat tot ongeveer 20.45u duren. 

Ouders van de kinderen uit groep 
4 zijn van harte welkom!

Bij binnenkomst kunt u: 
De onkosten van de voorbereiding 
en de viering van de communie 
voldoen. Deze bedragen 40 euro, 
dit is inclusief 5 foto’s; portret-, 
communie-, groepsfoto, 2 actie-
momenten.
Graag gepast geld meebrengen! 
(Dit bedrag van 40,- euro mag 

nooit een reden zijn niet mee te 
doen, neem gerust met de pastoor 
contact op indien aan de orde)
Wij rekenen op uw komst!

Tot ziens in de kerk!

Namens de werkgroep Sacramen-
tencatechese.
J. v.d. Laar, pastoor/deken.

Informatieavond 
Eerste Communie 
in de Luciakerk

Hierbij nodigen wij jou, samen met 
je ouders, van harte uit voor de 
aanmeldingsviering van  zaterdag 5 
november a.s. om 
19.00u in de Sint Lucia kerk.
 
Tijdens deze viering mogen de 
deelnameformulieren, worden in-
geleverd.
Op zondag 13 november is de Vie-
ring van het Vormsel om 10.15u. 
Reservering wordt geregeld.

De vormelingen worden ui-
terlijk 10 minuten voor de 
aanvang van de viering in de 

kerk verwacht en gaan met-
een bij de ouders in de gere-
serveerde bank zitten.

Verder zullen er tijdens de 
viering aanwijzingen volgen 
over het verdere verloop.

Op zaterdag 10 december is er 
om 19.00u een naviering van het 
vormsel met aansluitend de moge-
lijkheid de Vormsel foto (gratis) af 
te halen.

We wensen de kandidaat vorme-
lingen alle succes en zegen toe:

Milou  Gisèle Bakker,  Damanja 
Bergerhof, Milan van Bommel,  
Emma Hagens,  Mijke Heemstra,  
Fleur van Hoof,  Janne van de Hurk,  
Thomas van de Kimmenade,  Me-
lanie de Kloe,  Claudia Kuypers,  
Tessa van Litsenburg,  Willem 
Loijmans,  Jelle Neervens,  Diana 
van den Oetelaar,  Amber Peters,  
Bob Raaijmakers,  Iris Rooijakkers,  
Samantha Sauvé,  Fleur Schmitt,  
Thijmen Slegers,  Remco Steehou-
der,  Jill Steenbakkers,  Nanne van 
de Ven,  Yannick Verhees,  Valke 
Voesten,  Dinand Weerts,  Daan 
Wintjes, Niek Deelen.

Vormselvoorbereiding 2016 
rond de Luciatoren
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VA L K
VAN DER VALK MAGAZINE

®

Jandino
I N T E R V I E W

Pluk de dag!
NIEUW MÉT GESCHIEDENIS

Hotel Hilversum
De Witte Bergen

®

VAN DER VALK MAGAZINE

Huub Stapel

VA L K

Van der Valk, 
kleurrijk en veelzijdig 
Nieuw en indrukwekkend 
Hotel Nijmegen-Lent 

I N T E R V I E W

Ja.
Ook voor u kunnen we elk gewenst concept van formaat

bedenken en realiseren.
Voor grafische en industriële toepassingen, 

nationaal en internationaal.

Wir feiern mit Leidenschaft!

VA L K
VAN DER VALK MAGAZINE

10 Jahre deutsches VALK Magazine  

Gratis zum Mitnehmen

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

STEENOVENWEG 20  5708 HN HELMOND  T. 06 13 829017 OF T. 06 53 417605   
WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM
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