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Damiaan begraafplaats op de Hortsedijk (Archieffoto, Cofoto).
DAMIAAN

Bij het overlijden van een dierbare komen vele onderwerpen
aan de orde die in enkele dagen
tijd geregeld en beslist moeten
worden. Daar ons regelmatig
vragen gesteld worden wat mogelijk is en wat niet, willen wij
om alle onduidelijkheid, welke
soms ontstaat, proberen op te
heffen. Sommige begrafenisondernemingen gaan helaas wel
eens op de stoel van de parochie
zitten over wat wel en niet kan,

daarom dit artikel waarin wij u
duidelijkheid willen geven.
Onze Heilige Damiaan de Veusterparochie wil een Open en
gastvrije kerk zijn die openstaat
voor iedereen. In deze filosofie
willen wij vragen met betrekking tot een afscheidsdienst tegemoet treden, waarbij voor ons
het uitgangspunt is, om naast
de nabestaanden te gaan staan
en samen met hen de mogelijkheden te bekijken om een zo
waardig mogelijk afscheid te re-

aliseren waarbij aan ieder zoveel
mogelijk recht wordt gedaan.
Om enkele onderwerpen die ter
sprake kunnen komen aan te
geven, het volgende:
Wij kennen binnen onze parochie meerdere afscheidsdiensten:
• Eucharistieviering/ H. Mis
waarin we afscheid nemen
van de overledene
• Woord en Communieviering,
• Gebedsdienst.

Een ander veel gehoord onderwerp is de muziek. Wij zijn blij
dat we in onze parochie vele koren hebben die bereid zijn muzikale ondersteuning te geven aan
een afscheidsdienst. Maar ook
kan men kiezen voor muziek
vanaf CD of een soliste.
Wij zijn als parochie blij als er
vanuit nabestaanden eigen inbreng is door middel van eigen
teksten of bij het voorlezen
van de 1ste lezing, een gedicht,
voorbede.
(Lees verder op pag. 5)

ADCOMMUNICATIE
BELLEN!

Tijden veranderen, de tijden zijn we zelf
HELMOND

Met ingang van 1 september
aanstaande mag ik waarnemend pastoor zijn van de Petrus
parochie in Uden. Dit in combinatie met de Damiaan parochie
en het dekenaat Asten-Helmond.
Het vraagt de nodige planning,
waarbij het gezegde telt: 'regeren is vooruitzien'. Onze bisschop
Mgr. de Korte heeft mij hiervoor,
in het voorjaar, al gevraagd.
Door mijn lange tijd als pastoor in Helmond is het werken
hier zalig en stressloos. Bijgestaan door een excellent paro-

chiebestuur en pastoraal team.
Bovendien ken ik de collega's in
de dekenale regio waar de sfeer
uitermate goed is. Kortom, reden
om deze extra benoeming en uitdaging aan te gaan. En er komt
met ingang van september in de
Damiaan parochie (Lucia kerk)
extra assistentie!
In Uden tref ik eveneens een kundig en goed bestuur en pastoraal team. Mijn taak is dan ook
vooral: aansturen en besturen
en mogelijke pastorale zorgen
delen en er samen aan werken
met het daar aanwezige team.
Een plezierige bijkomstigheid is
dat Uden dicht bij Zeeland ligt,

mijn "oorspronkelijke thuis", en
ik kan dan dus het nuttige met
het aangename laten samenvallen.
De afspraak met de bisschop is
om in de zomer van 2018 te evalueren hoe deze extra benoeming
is gegaan.
Tijden veranderen, ook binnen
de kerk. Er is reden tot vertrouwen, immers de tijden zijn we
zelf. De toekomst daar mogen
we samen aan werken! Ik heb
er zin in, hier in mijn thuis parochie van de H. Damiaan en in de
parochie van Sint Petrus, eveneens thuiskomen.

GOED
DRUKWERK
BESTELLEN?

Opgeleid bij de missionarissen
van Mill Hill ga ik als missionaris van hier, naar daar en weer
terug. Tijden veranderen, de tijden zijn we zelf.

OOK VOOR UW
RECLAME
VERSPREIDING

J. v.d. Laar, pastoor/deken

Pastoor/deken John v.d. Laar
(Foto Jan Dijstelbloem).

0492-845350
info@
adcommunicatie.nl
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Zaterdag 25 augustus 2018:
14.00 uur Luciakerk
Mierlo-Hout

Vrijdag 25 mei 2018:

Timmy Keunen

John Bakels

Marja
Schoemaker

14.00 uur Luciakerk
Mierlo-Hout

Loes van
Rijsingen

De uitvaart in vertrouwde handen
0492 31 95 33
0493 32 00 27
Beek en Donk
Helmond
Deurne

-

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

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.

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten
T 040 - 281 35 69 • www.kluijtmansnatuursteen.nl
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door jan van rest

Levenslust
Onlangs werd ik getroffen door
een aantal prachtige regels in
het verslag van de fietstocht
naar Singapore van de Vlaamse
Kathleen Verhelst. Het verslag
draagt de titel: 'Getaande huid'.
Ik vond de zinnen te mooi om
er u geen deelgenoot van te maken en geef ze door onder de titel: 'Levenslust'.

"Ooit heb ik iets bijzonders gezien. Op een dag waarop ik, zoals zo vaak, onmenselijk vroeg
wakker was en bij gebrek aan
slaap maar wat ging ronddwalen in het park. Toen de zon haar
eerste stralen over de wereld
wierp, legde ik me op mijn buik
in het vochtige gras aan de rand
van de vijver, mijn kin leunend
op mijn handen. Enkele meters
voor mij zat een larve op een
rietstengel, een paar decimeters
boven het water oppervlak. Ik
bestudeerde het ding grondig.
Een soort prehistorisch schild,
hard en van een metaalachtige
kleur.
Terwijl ik daar zo lag, begon de
larve zacht te schokken, alsof
ze stuiptrekkingen kreeg. Haar
huid barste en er verscheen een
scheur op de rug van het ding.
Door de opening kwam een
kopje tevoorschijn, en toen een
verfrommeld lijf met eerst twee
poten, dan vier. Gefascineerd
keek ik toe. Het diertje wentelde
haar lichaam in alle richtingen,
maakte zich smal en wrong zich
met pompende bewegingen
naar buiten. Ze bleef lange tijd
doodstil hangen, kop omlaag
nog gevangen in de larvehuid,
lenig als een trapeze danseres.
Vogels kwetterden in de bomen
rond de vijver. De zon gaf al flink
wat warmte op dit vroege uur.
Na een lange tijd, waarin schijnbaar iets gebeurde, ging ze verder met haar bevrijding. In deze
oncomfortabele houding met
haar kop omlaag, bewoog ze
een poot. En toen nog een. Zes
waren het er intussen. Ze wreef
de dunne stokjes tegen elkaar,
verwonderd over hun soepelheid, zo leek het wel, nu ze uit
de nauwe huid waren ontsnapt.
Alles werkte naar behoren.
Op de rug van haar pasgeboren

lichaam hingen twee slappe lapjes, bewegingloos als doorweekte vlaggen na een hitte-onweer.
Het waren haar vleugels. In het
tempo waarop de zon naar de
hemel klimt, tergend traag, kwamen de vleugels los van haar lijf.
Ze hadden nog geen kleur, waren vaag melkachtig wit en leken aan elkaar te kleven. Ik kon
geen aders op de vleugels zien.
Opnieuw bleef het diertje lange
tijd hangen. De zon deed haar
werk. Plots, sneller dan ze tot nu
toe had bewogen, boog ze zich
naar voren, greep zich met haar
poten vast aan de larvehuid en
wrong haar achterlijf uit het
bruine harnas.
Aan het omhulsel van de larve
hing een libel, slank en volmaakt.
Ze krulde zich op en hield zich
met haar poten vast aan haar eigen lege vel. Ik vond het adembenemend hoe zo’n dier zich uit
haar oude huid bevrijdde. Uit
zichzelf bevrijdde, om na veel
worstelen het harnas achter
zich te laten dat haar verdere
ontwikkeling tegenhield. De libel leek ter plekke te groeien,
terwijl ze met zes poten als een
drenkeling aan de restanten van
haar vroegere leven hing, hoog
boven de afgrond van water en
hemel. Had ze angst om te vallen?
Nu ze geen ingekapselde larve
meer was, spreidde ze na een
tijdje haar fletse vleugels en bewoog er voorzichtig mee.
Traag.
Opnieuw leek ze na te gaan of
die dingen het naar behoren
deden. De larvehuid waar ze
zonet uitgekropen was, zag er
nog maar half zo groot uit als
het wezen dat er wat onhandig
aan bengelde. Het zou er nooit
opnieuw in kunnen kruipen.
De tijd gleed verder. Het gras
onder mijn buik voelde minder
vochtig aan, hoewel de kilte van
de ochtend wat in mijn botten
begon te kruipen. Ik weet niet
hoe lang ik daar intussen lag.
Het dier nam me helemaal in
beslag.
Gedurende een eeuwigheid
bleef de libel met gespreide
vleugels hangen. Af en toe sid-

www.damiaanhelmond.nl

derde het met die vleugels, maar
vaak hing ze doodstil. Toch gebeurde er veel in de tijd dat ze zo
ondersteboven hing. Ik zag hoe
de twee kleverige vleugels zich
van elkaar losweekten en gaandeweg vier vleugels werden, die
het diertje af en toe afzonderlijk
van elkaar voorzichtig bewoog.
Ik zag hoe het melkwit uit de
vleugels verdween en hun kleur
transparanter werd, zoals glas,
hoe er ragfijne adertjes doorheen liepen. Het leek alsof de
libel vanuit een geheime bron
een grote voorraad kleurstof
oppompte. Aan de randen van
de vleugels verschenen kleurige vlekken, haar lichaam vulde
zich met bleekgroene tinten en
er werd een zwarte streep op
haar rug zichtbaar. De libel nam
gaandeweg meer ruimte in.
Haar vleugels waren intussen
groter geworden dan het ranke
lijfje.
Hoewel ze in mijn ogen intussen helemaal af was, als je zoiets
van een libel kunt zeggen, bleef
ze zich nog stevig aan de oude
larvehuid vastklampen.
Opnieuw hing ze zo lange tijd
doodstil.
Plots trilde het diertje razendsnel met haar vleugels. Ze bewoog haar kop nogal hoekig
heen en weer. Eerst rechts dan
links. Dan weer rechts. Toen
duwde ze zich af en schoot weg.
De wereld tegemoet.
Ik bleef nog lang in het gras liggen en probeerde te bevatten
wat ik zonet had gezien. Aan de
stengel kleefde het oude harnas.
Leeg. Het bruine papierachtige
omhulsel had haar lange tijd gediend. Het dier had erin kunnen
groeien, veilig beschermd door
het stevige vel.
Toen de tijd rijp was en de condities ideaal om haar oude gedaante van zich af te schudden,
toen de drang om zichzelf te
overstijgen niet meer te stuiten
was, op dat eigenlijke moment
bevrijdde de libel zich van zichzelf.
Het was prachtig." Meer hierover op www.kathleenverhelst.
be/getaande-huid/

3
8e jaargang • nummer 3										

Fietstocht van kerk naar kerk
HELMOND

Een straffe wind waaide er op
zondag 10 september, doch dat
kon me er niet van weerhouden
om deel te nemen aan de fietstocht ‘Kerkproeverij’. De tocht
‘van kerk naar kerk’ werd op
initiatief van de RK parochies
en Protestantse Gemeente georganiseerd. Een mooie gelegenheid om elkaar en elkaars
kerkgebouw te ‘proeven’ en
wat beter te leren kennen, zo
werd in de uitnodiging vermeld.
In alle kerken lag een routebeschrijving klaar en ook was er
voor de deelnemers koffie, thee
en limonade. Vrijwilligers waren aanwezig om informatie te
verstrekken of een rondleiding
te geven. De deelnemers konden starten bij: Kapel van Binderen, Bethlehemkerk, H. Edith
Steinkerk, H. Lambertuskerk,
St. Luciakerk, Parochiekerk
Goddelijke Voorzienigheid en St
Anna, St. Trudokerk en de kapel
van het Elkerliek ziekenhuis en
de kerken waren open tussen
14.00 en 17.00 uur.
Helaas kon ik pas later vertrekken omdat ik eerst een afspraak
had, maar al ras trapte ik ferm
naar de kapel waar ik regelmatig een kaarsje ga aanmaken:
Kapelleke van Binderen. Buiten
stonden de vrijwilligers de deelnemers al op te wachten met de
routebeschrijving en een kopje
warme koffie. Zoals gewoonlijk maakte ik er vier kaarsjes
aan en vroeg Maria om steun
en hulp voor hen die het hard
nodig hebben. Deze kapel heeft
een rustgevende uitwerking op
mij en een prima plek om even
tot ‘bezinning’ te komen. Ik was
niet de enige die kaarsjes had
ontstoken, de kapel was warm
van de brandede kaarsen.
Daarna vervolgde ik de fietstocht richting de Bethlehemkerk, een kerk waar ik als kind,
op weg naar het zwembad, veel
langs af kwam en waarbij mij
moeder vertelde dat het een
protestantse kerk was. Nu had
ik dus eens de gelegenheid om
een blik binnen werpen. De dames heetten me hartelijk wel-

Het Kapelleke van Binderen.

De stilteruimte in de Bethlehemkerk.
kom en vertelden meteen dat ik
in ‘hun’ kerk geen beelden van
heiligen zou aantreffen. Ik wist
ook niet wat ik moest verwachten: ik was alleen nieuwsgierig
naar hoe deze kerk er van binnen uitzag. In de Bethlehemkerk
deden de Moldaviëgangers verslag van hun werkvakantiereis.
Zij serveerden er Moldavische
koekjes bij de koffie. De kerk
was vriendelijk ingericht, met
lampen en veel stoeltjes, heel
anders dan de klassieke kerkbanken in de H. Luciakerk. Wat
mij aangenaam trof was de
prachtige stilteruimte.
Soms kruip ik even in
mijn schulp.
Zoek ik de stilte op,
die ik af en toe nodig heb.
Even weg van alle drukte.
Deze was sfeervol ingericht met
twee stoeltjes, kaarsjes en stenen met namen erop. De vrijwilliger vertelde dat dit de namen
waren van de dit jaar overleden
geloofsgenoten. Op het einde
van het jaar krijgt de familie
de steen met de naam van hun
overleden familielid mee naar
huis.

ook heel belangrijk, ik verzamel
zelf stenen die familie en vrienden voor mij meenemen tijdens
hun vakanties en reizen. Buiten
stond een bord: de Bethlehemkerk is elke dinsdag van 10-12
uur open voor een praatje, gezelschap en/of gewoon een lekker
kopje koffie of thee …of dus een
bezoekje aan de stilteruimte.
Vanwege mijn late vertrek zag
ik al snel in dat ik de weg naar
de Edith Steinkerk in Rijpelberg
niet zou gaan redden, dus besloot ik deze kerk over te slaan
en door te rijden naar de Lambertuskerk. De prachtige kerk
had ik al meermalen bezocht
en was zelfs al eens eerder in de
toren geweest op bezoek bij het
Robustelly orgel. Nu kon men
daar de tentoonstelling bewonderen van het Kerkwachtersgilde van de Lambertuskerk over
de Clarissen in Helmond onder
de titel: achter slot voor de Heer,
een eeuw Clarissen in Helmond.
Omdat ik als parochiaan uit
Mierlo-Hout de Luciakerk al

vele malen van binnen heb gezien ben ik doorgefietst naar de
Parochiekerk Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna in Helmond-West. Een kerkje dat ik
ook nog nooit van binnen had
gezien, maar waar ik jarenlang
dagelijks langs af ben gefietst,
dikwijls afvragend hoe het er
van binnen zou uitzien. Hoewel
dit kerkje er van buiten klein uitziet, bleek het binnen toch een
mooie grote ruimte te zijn.
Ook hier geen beelden maar
een sobere inrichting met een
prachtig houten kruis, waar
mijn blik direct op viel. Wellicht
viel het speciaal op, omdat het
licht door de bijzondere ramen
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Door Anja Donkers
in mooie bogen op het altaar
viel en de gebedsruimte prachtig
verlichtte. De kerkbanken zijn
afkomstig uit de oude kerk die
is afgebroken en waarvoor in de
plaats dit kleinere kerkje werd
gebouwd. De deelnemers werden in dit kerkje na een vriendelijke en hartelijke ontvangst
getrakteerd op een lekker kopje
soep. Omdat ik een van de laatste bezoekers was informeerde
ik naar het aantal bezoekers
dat deze dag de fietstocht had
gereden…’We hebben ze niet
geteld, maar we hebben wel
10 liter soep geschept,’ was het
antwoord van de vrijwilligers.
Met enkele deelnemers aan tafel hebben we de Kerkproeverij
besproken en allen vonden de
route erg leuk en leerzaam.
Meestal zie je alleen je ‘eigen’
kerk van binnen, maar het bezoeken van de andere kerken
was een leuke activiteit. Een
vervolg op deze kerkproeverij
wordt door allen die ik gesproken heb zeer gewaardeerd, doch
dan moet de tijd wel wat worden verruimd, want iedereen
vermeldde bij mijn vraag hoe
ze de route hadden ervaren, dat
men niet voldoende tijd had gehad om alle kerken te bezoeken,
tenzij men niet overal naar binnen ging.
Maar dat was nu juist wel de
bedoeling van de kerkproeverij…
Complimenten voor de organisatie en de vrijwilligers voor de
speciale ontvangst tijdens onze
bezoekjes aan hun kerk en wellicht tot volgend jaar?

Heel bijzonder dat ik juist hierbij uitkwam; stenen zijn voor mij

Parochiekerk Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna in Helmond-West (Foto’s Anja Donkers).
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Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

St. Lucia

Darko Plestina, overleden te Aachen op 17 juli 2017 in de leeftijd van 68 jaar.
Annie Verhoeven, (Hoofdstraat) overleden te Helmond op 1 augustus 2017 in de leeftijd van 93 jaar.
René Michielsen, (De Groote Scheerelaan) overleden te Helmond op 21 augustus 2017 in de leeftijd van 69 jaar.
Käthie Saris-Spoormakers, (Schollaan) overleden te Helmond op 21 augustus 2017 in de leeftijd van 76 jaar.
Zus de Vocht-Tielemans, (Ameideflat) overleden te Helmond op 30 augustus 2017 in de leeftijd van 91 jaar.
Joke van Iersel-van Weert, (Huize Alphonsus) overleden te Helmond op 6 september 2017 in de leeftijd van 85 jaar.
Nelleke van Bussel, (Sjef Remmenlaan) overleden te Eindhoven op 18 september 2017 in de leeftijd van 71 jaar.

Activiteiten van de
Bethlehemkerk
In de Bethlehemkerk (Sperwerstraat 2, Helmond) vinden in de
komende maanden verschillende activiteitenplaats die open
staan voor alle mensen die er
belangstelling voor hebben. Dus
ook voor mensen die verder niet
betrokken zijn bij de protestantse kerk. Ons thema is dit seizoen
“Gast-vrij”. Wees dus genodigd
en voel u vrij om mee te doen.
Bijvoorbeeld bij:
Abrahamitische Oecumene
Een rabbijn, een imam en een
theoloog spreken over het jaarthema ‘gastvrij’. Hoe gastvrij is
de het jodendom, de Islam en het
Christendom in hun doen en laten, in hun leer en spreken?
3 oktober: prof. dr. Cees den
Heyer; Theoloog Cees den Heijer
heeft een boek geschreven over
Paulus met als ondertitel ‘ man
van twee werelden’. Als joden
christen zet Paulus de deur van
de christelijke gemeente wagenwijd open voor de heidenchristenen - met alle gevolgen van
dien. Hoe gastvrij kun je zijn en
hoeveel water kun je bij de wijn
doen zodat het voor eenieder
nog ‘smakelijk’ is?
31 oktober:
Ahmed Mahou;
Ahmed Mahou is inmiddels een
vertrouwd gezicht in deze serie
avonden. Hij zal zijn visie geven
vanuit zijn Islamatische traditie
over het thema ‘gastvrij’.
28 november: Corrie ZeidlerMoll; Ook Corrie Zeidler-Moll is
een inmiddels vertrouwde gastspreker. Als vrouwelijke rabbijn
zal zij vanuit de joodse traditie
over gastvrijheid spreken; zoals
we van haar gewend zijn zal ze
vanuit bijbelse verhalen en vanuit
de Talmoed haar licht hierover
laten schijnen.
Plaats: Ontmoetingsruimte
Tijd: 20.00 uur
Zincafé met Kaulen-Lezingen
Elke 2e dinsdagavond in de
maanden oktober t/m april is er
Zincafé met een KAULEN-lezing:
gastsprekers houden vanuit verschillende perspectief een zinni-

ge lezing die gekoppeld is aan het
jaarthema ‘Gastvrij’. Er is ruim
gelegenheid om met de spreker
in gesprek te gaan.
10 oktober: Annemarie van de
Woude: ‘Voltooid leven’
14 november: Mohamed
Ajouaou: ‘Wie is Moslim?’
12 december: Anna Eva Tulkens
en Bram Verhees: ‘Hoestie?’ –
over communiceren met zieken
Niet in Gods naam!
Religieus extremisme, geweld en
terreur beheersen het nieuws in
de 21e eeuw.
Rabbi Jonathan Sacks onderzoekt de wortels van dit geweld
in de wereldreligies. Met argumenten uit de psychologie, geschiedenis, filosofie, theologie en
de ethiek toont hij aan dat religie
niet de oorzaak van geweld kan
zijn. Sterker nog: religie moet
deel worden van de oplossing
en een antwoord vol compassie
bieden.
Sacks leert ons het Bijbelboek
Genesis opnieuw te lezen met
de vragen van onze eeuw in het
achterhoofd en de nagalm van
de woorden van Dimitri Verhulst
(‘Bijbel is bloedboek’) nog in je
oren. In Genesis wordt gekozen.
Abel en niet Kaïn, Abraham en
niet al die anderen, Isaak en niet
Ismaël, Jacob en niet Esau. Ligt
hier niet de wortel van het wijzij-denken?
Hoe gastvrij zijn deze Bijbelverhalen? Sacks leidt ons door die
verhalen heen op een verrassende en heldere manier; een eyeopener!
22 januari: Inleiding de zondebok en broedertwist
26 februari: Isaak en Ismaël
(Genesis 16 – 25:18)
26 maart: Jacob en Ezau
(Genesis 25:19 – 35)
23 april: Jozef en zijn broers
(Genesis 36 – 50)
28 mei: Rachel en Lea
(Genesis 29)
Tijd: van 20.00-21.30 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte
Leiding: ds. Corine
Beeuwkes-van Ede

Film op Vrijdag:
Films met een verhaal
Met brood en spelen houd je een
volk tevreden, dat wisten de oude Romeinen al. Maar spelen zijn
goed voor meer dan alleen maar
vermaak. Dit jaar gaan we op drie
avonden een film bekijken over
hedendaagse onderwerpen als
keuzevrijheid, meningsvrijheid
en identiteit.
We beginnen steeds om 19:30u en
de films duren steeds zo'n twee
uur. Na iedere filmvertoning is er
ruimte om na te bespreken en te
borrelen.
Vrijdag 20 oktober 2017, Moonlight (2016)
Coming of age film over de "kansarme" Chiron. Lukt het hem een
leven op te bouwen dwars door
armoede en vooroordelen heen?
In hoeverre zijn keuzes eigenlijk
vrij?
De Camino, het verhaal
van Roeland Wijkhuizen
De Camino is de welbekende
pelgrimsroute naar Santiago de
Compostela (RKK) en Cabo Finisterre (Keltisch) in Noord-West
Spanje.
Deze dialezing is niet zo zeer een
reisverslag als wel een inwijding
in het leven zoals de Camino dat
door de eeuwen heen wil zijn.
Voor pelgrims gaan deuren open,
die anders veelal gesloten blijven. Behalve levenservaringen en
gastvrijheid ontmoet de pelgrim
ook zichzelf en kan oefenen in
het gastvrij zijn ten opzichte van
zichzelf en anderen.
Roeland en Titia gingen deze lange weg heen en terug vanaf en
naar de kloostergemeenschap in
Taizé. De oorsprong en geschiedenis van de pelgrimsroute komt
kort aan de orde en Roeland vertelt aan de hand van vele dia’s
vanuit zijn eigen ervaringen over
spirituele lessen van de Camino.
De weg die iemand gaat in haar
of zijn leven is ook de weg waar je
het goddelijke kunt ontmoeten.
Datum: 11 december
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Bethlehemkerk
Info: Roeland Wijkhuizen

Gravendienst

A.C. van der Burgt en zn. VOF
Alde Biezenstraat 30
5421 BG Gemert
06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

Mierloseweg 301, Helmond
www.dekoninghelmond.nl

T : 0492 - 52 53 12

a anleg • onderhoud • bestrating

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

www.thijssenhoveniers.nl

Doe zaken in de buurt
Winkel in de buurt
Eet in de buurt
Geniet in de buurt
Verander de wereld,
begin bij jezelf.
Steun lokale
ondernemers.
Aangeboden door
Weekkrant De Loop Helmond
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Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

St. Trudo

Chris Schriks, overleden te Helmond op 24 juni 2017 in de leeftijd van 87 jaar
Joke Geubbels-Verberne, overleden te Helmond op 26 juni 2017 in de leeftijd van 76 jaar
Frans van Hoof, overleden te Helmond 28 juni 2017 in de leeftijd van 96 jaar
Cees Schueler, overleden te Helmond op 13 juli 2017 in de leeftijd van 80 jaar
Hans van Hoek, overleden te Eindhoven op 30 juli 2017 in de leeftijd van 72 jaar
Pieter de Bok, overleden te Helmond op 17 september 2017 in de leeftijd van 80 jaar
Tom Swinkels, overleden te Helmond op 22 september 2017 , in de leeftijd van 88 jaar.

Informatieavond Eerste Communie St. Trudo
ST. TRUDO

Wilt u ook dat uw kind vanaf
mei volgend jaar gaat meedoen
aan de tafelgemeenschap in
onze kerk?
De communie is daartoe een
goed begin, maar geen vanzelfsprekende zaak meer vandaag
de dag. Mocht u de weg willen
vervolgen die u bij het doopsel
van uw kind bent ingeslagen,
dan heten wij u en uw kind van
harte welkom bij de communie
en ook daarna.
De communie gaat alleen maar
leven als het voor de ouders
ook betekenis heeft en vraagt

dan ook om de nodige voorbereiding. Om daartoe een gezamenlijke aanzet te geven wordt
er een informatieavond voor de
ouders gehouden. De ouders
die besloten hebben hun kind
de communie te laten doen,
maar ook zij die dit overwegen
te doen, worden van harte uitgenodigd op dinsdag 24 oktober
om 20.00 uur in basisschool De
Lindt in Stiphout.

felt bent u van harte welkom
op deze avond. De kosten voor
deelname aan de viering van de
communie en het project dat
daarbij hoort, bedragen €40,
met het verzoek dit op deze
informatieavond te voldoen.
Graag in een gesloten envelop
met de naam erop. De datum
van de communie is vastgesteld
op 13 mei 2018 in de Sint Trudokerk in Stiphout.

Deze informatieavond is een
essentieel onderdeel van de
communie voorbereiding van
uw kind. Als u besloten heeft
uw kind de communie te laten
doen, maar ook als u nog twij-

Wij verzoeken u vriendelijk zich
aan te melden met uw contactgegevens en de gegevens van
het kind vóór vrijdag 20 oktober
bij de werkgroep per email Trudocommunie2017@gmail.com

(Vervolg pag. 1)
Ons uitgangspunt punt is om
samen met de nabestaanden
een afscheidsdienst vorm te geven die bij hen en de overledene
past en waarbij wij als parochie
ondersteunend kunnen zijn.
Natuurlijk hebben wij als parochie een boodschap uit te dragen vanuit het Evangelie.
Ook kan indien men dat wenst
door de parochie voorgegaan
worden in een afscheidsdienst
in het Crematorium, hoewel
natuurlijk het afscheid in de
kerk onze voorkeur heeft. Maar
om redenen kan men toch een
voorkeur hebben voor het crematorium. De dienst in het crematorium zal in principe altijd
een gebedsdienst zijn
Voor wat betreft de kosten kunnen we helder zijn. Voor een
dienst in de kerk wordt een
bijdrage gevraagd van €450,00,

dit is inclusief het gebruik van
de kerkverwarming licht en
onderhoud, koster, acolieten,
voorganger. Voor een dienst in
het crematorium vragen wij een
bijdrage voor de voorganger van
€ 300,--.
Daarnaast wordt een bijdrage
gevraagd voor het koor vanuit
de parochie van € 75,-, hetgeen
duidelijk een bijdrage is.
Maar ook hier geldt, zoals altijd
in onze parochie, zal er altijd,
in overleg, met elkaar naar een
passende oplossing gezocht
worden wanneer die kosten een
probleem vormen.
Graag zouden wij als pastores
wanneer men vragen heeft over
de afscheidsdienst , maar ook
over een bediening/ziekenzegening, in overleg willen treden.
Mocht u vragen hebben over dit
artikel neem gerust contact op
met pastoor John van de Laar, of
met diaken Ton Schepens.

Kerstpakkettenactie Damiaanparochie 2017
DAMIAAN

Communicantenviering bij de Trudokerk eerder dit voorjaar (Foto Cindy Boselie).

“DE STER”
SCHOONMAAKBEDRIJF
“Sinds 1965”
HELMOND

SINDS 1965

Helmond T. 0492-552666
) Dagelijks onderhoud

✩ Glas- en gevelonderhoud

) Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Industriële reiniging

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Nieuwbouw opleveringen

Vossenbeemd 108, Helmond

Tel.: (0492) 55 26 66

In goed overleg met Super Sociaal is ook dit jaar besloten om
onze parochianen en de scholen, te vragen een bijdrage te leveren aan de kerstuitgaven van
diegenen die het in onze maatschappij moeilijk hebben en
daarom gebruik moeten maken
van super sociaal, maar ook diegene die gebruik maken van de
soepsbus. Door allerlei maatschappelijke omstandigheden
is het aantal mensen dat een
beroep moet doen op supersociaal gestegen en stijgt helaas
nog maandelijks.
Hoe zou u kunnen helpen? Wij
stellen voor dat ieder die zich
aangesproken voelt om iets te
doen, ook daadwerkelijk iets
kan doen, hoe klein of groot dan
ook. Het meedoen, het solidair
zijn met de armen is belangrijker dan de omvang van uw gave.
In de periode van 14 december
tot en met 23 december bestaat de mogelijkheid om uw
kerstpakket of een of meer levensmiddelen af te geven bij
de pastorie van Mierlo-Hout
(Hoofdstraat 157) op dinsdag,
woensdag en donderdag tussen

10.00 en 12.00 uur en bij de pastorie van Stiphout,(Dorpsstraat
34) ’s morgens, alle werkdagen
tussen 10.00 uur tot 12.00 uur.
Wij zullen ervoor zorgen dat
alle ingeleverde goederen bij
Super Sociaal in de winkel opgenomen worden en de mensen
die gebruik moeten maken van
Super Sociaal ook een beetje de
Kerstgedachte voelen middels
de levensmiddelen die men daar
kan krijgen/kopen.
Als u niet in staat bent om levensmiddelen en/of een kerstpakket beschikbaar te stellen
kunt U natuurlijk ook uw geldelijke bijdrage in een gesloten enveloppe met daarop “Kerstgave
2016” in de brievenbus doen van
de eerdere genoemde pastorie
in Stiphout, en bij de pastorie
in Mierlo-Hout. Ook deze gave
zullen ter beschikking van de armen komen.
Op deze manier komen uw gaven/giften ook daadwerkelijk
terecht bij die mannen, vrouwen
en kinderen die het erg hard nodig hebben.
Voor nadere informatie kunt U
contact opnemen met diaken
Ton Schepens van de Damiaanparochie, tel. 06-15690059.
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Burgemeester Krollaan 21B
5707 BA Helmond
T: 0492 317420
www.bremink.nl

Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding

Specialist en trendsetter
in betaalbare en duurzame
grafmonumenten
Authentieke en eigentijdse
grafmonumenten naar eigen
ontwerp met laagste prijsgarantie

NOTEN
Grafmonumenten

Het grootste assortiment grafaccessoires
20 Jaar garantie

Grafmonumenten
Asbestemmingen
Onderhoud
Restauratie
Gravendienst
Begraafplaatsbeheer

www.notengrafmonumenten.nl

info@notengrafmonumenten.nl

Churchilllaan 121 - 5705 BK Helmond - 0492 525705

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.
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De Martelaren van Gorcum
De Martelaren van Gorcum werden 150 jaar geleden heilig verklaard. Zij werden vermoord omdat ze katholiek waren en wilden
blijven. Staat het er tegenwoordig
beter voor met de religieuze tolerantie in ons land? 1572 was een
jaar vol geweld tegen katholieken. Want behalve de negentien
martelaren van Gorcum (9 juli)
werden op 25 juni vijf franciscanen uit Alkmaar gruwelijk gemarteld en daarna opgehangen.
En op 23 juli werden in Roermond
twaalf kartuizers en de secretaris
van de bisschop door de protestantse troepen van Willem van
Oranje vermoord.
Onbekend
De heilige Martelaren van Gorcum ken ik van kindsbeen af,
maar van de Martelaren van Roermond had ik tot voor enkele jaren
nog nooit gehoord en die van Alkmaar waren mij zelfs tot voor kort
onbekend.
Vreemd eigenlijk, waarom kende
ik ze niet? Misschien omdat die
laatste twee groepen martelaren
nooit zijn zalig- of heiligverklaard.
Maar ik denk ook omdat hun
marteldood niet past bij het beeld
dat wij hebben van ons land als
tolerant land.
Tolerant?
Want zo hadden wij toch geleerd in de geschiedenislessen?
Wij kenden geen Inquisitie; die
bestond in katholieke landen als
Spanje en Portugal. Bij ons heerste godsdienstvrijheid en tolerantie; daarom konden bijvoorbeeld
Joden zich hier vrijelijk vestigen.
Bij nader inzien valt dat dus tegen,
want katholieken werden vanaf
het begin van de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648) in ons land
onderdrukt, vervolgd en soms
vermoord. Gelukkig ligt die tijd
achter ons en is er door de grondwet van 1848 godsdienstvrijheid
gekomen. Iedereen kan in vrijheid
zijn godsdienst beleven. Maar hoe
staat het met de tolerantie?

Christelijke minderheid
Inderdaad, katholieken worden
niet meer vervolgd door protestanten; en andersom ook niet. De
oecumene heeft voor meer onderling begrip gezorgd en op veel
terreinen werken katholieken en
protestanten samen. Maar ik zie
in ons land (en heel de westerse
wereld) een andere tweedeling
ontstaan. We zijn geen christelijk
land meer. Christenen (katholieken én protestanten) worden een
minderheid. Het gevolg daarvan
is dat de tolerantie ten aanzien
van christenen minder gaat worden.
We worden niet gevangen gezet
of gedood, zoals in de tijd van de
genoemde martelaren. Maar als
ik de kranten lees, de ingezonden
stukken, of tv-programma’s zie,
dan bespeur ik een toenemende
onverdraagzaamheid jegens alles
wat christelijk is. Er is een streven
om het openbare leven te zuiveren van alles wat een christelijke
herkomst heeft.
Onverdraagzaamheid
Dat proces verloopt sluipend,
bijna ongemerkt. Twee voorbeelden. Christenen mogen in sommige winkelcentra in Amsterdam
hun winkels op zondag niet meer
sluiten. Het begon ermee dat
winkels op zondag open mochten zijn; de zondag als ‘dag des
Heren’ was niet meer normgevend. Wie dat zou willen, moest
zijn winkel op zondag open kunnen houden. Maar nu slaat het
door: je mag je winkel op zondag
niet meer sluiten. Zo wordt het
christenen impliciet verboden
om de zondag te vieren als ‘dag
des Heren’.
In België is onlangs een filosofiedocent op non-actief gesteld,
omdat hij op grond van zijn wetenschappelijk onderzoek tot
de conclusie kwam dat abortus
moord is. Nou wordt er over
abortus verschillend gedacht, dat
is bekend. Maar er bestaat ook

zoiets als vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geweten.
En als iemand van oordeel is dat
abortus moord is, dan zou dat
toch moeten kunnen worden gezegd; zeker als dat wetenschappelijk wordt onderbouwd. Maar
dat strookt niet met het seculiere
gedachtegoed in onze samenleving en dus worden christenen
die er een andere mening op nahouden, daarvoor gestraft. Zo is
het gesteld met de tolerantie in
onze samenleving.
Samenkomst
Op 1 juli kwamen in Amsterdam
afstammelingen van slaven in de
vroegere Nederlandse koloniën
(zwarte en gekleurde mensen)
bijeen om de afschaffing van de
slavernij te vieren. Ze voelen zich
nog steeds tweederangsburgers.
Die bijeenkomst in Amsterdam
stond in het teken van hun identiteit en waardigheid.
Zo zijn er meer minderheidsgroepen die opkomen voor hun identiteit en waardigheid. De Joden
doen dat op 27 januari (bevrijding
van Auschwitz) en vrouwen op 8
maart (internationale vrouwendag).
Identiteit
Ik vraag mij af: wordt het niet tijd
voor katholieken in ons land om
op te komen voor hun identiteit
en waardigheid en daartoe in landelijk verband samen te komen?
Zouden we de jaarlijkse Nationale Bedevaart naar Brielle - die
daar ter ere van de HH. Martelaren van Gorcum op of rond 9 juli
wordt gehouden - niet voortaan
met katholieken uit heel het land
in dat licht kunnen vieren?
Dr. Theo Schepens
Godsdienstsocioloog en docent
aan de priesteropleidingen van
de bisdommen Breda (Bovendonk), ’s-Hertogenbosch (St.Janscentrum) en Roermond
(Rolduc).

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
0492 - 66 60 00
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Piet Andriessen B.V.

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

Schilderij met de laatste ogenblikken van de Gorkumse Martelaren, 1572. Het betreft een Avondscène
waarin de monniken bij elkaar zitten in afwachting van hun dood. Rechts wordt de eerste monnik met een
touw om de nek naar de turfschuur gevoerd naar een schilderij van: Brouwer, Anthonius. Vervaardigingsjaar1875-1899 (Collectie Frederik Muller Historieplaten).
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Grootse plannen
Kringgildefeest 2018

Benefietconcert voor
Schoolbusproject Sri-Lanka
ST. LUCIA

De persconferentie van het Gilde St. Antonius Abt in zaal Adelaars.
ST. LUCIA

In de aanloop naar het grote
Kringgildefeest dat in 2018
wordt georganiseerd door Gilde St. Antonius Abt in MierloHout werd vrijdagavond door
de commissie Kringgildefeest
de officiële aftrap gegeven voor
het Kringgildefeest 2018 dat op
21 t/m 24 juni 2018 zal worden
gehouden. Bij zaal Adelaars
was een persconferentie belegd
waar het programma door de
commissie werd gepresenteerd.
’t Gilde heeft de ambitie om
na 22 jaar weer een groots gildespektakel op ’t Hout te gaan
organiseren.
Het programma is veelzijdig:
donderdagmiddag 21 juni is er
een ouderenmiddag. Vrijdag is
de jeugd aan de beurt, die invulling geeft aan hun eigen Gildefeest. Vrijdagavond is de trekking van de grote loterij en is er
een bijzondere speciale attractie
namelijk de Gil(len)de Kienavond. Een belevenis die je zeker
niet mag missen. Dit geldt ook
voor het feestprogramma op
zaterdagavond 23 juni: een keur
van (landelijke) artiesten zullen
het podium betreden: Jeroen

van der Boom, Tino Martin, New
Timeless en niet te vergeten de
Mierlo-Houtse coryfee Johnny
Sleegers. Zij zullen een muzikale feestavond presenteren die
zijn weerga niet kent. Zondag
24 juni is gereserveerd voor het
Gildefeest. Zo’n 25-30 gilden,
waaronder ook buitenlandse,
zullen die zondag aanwezig zijn.
De start is ’s morgens met een
Heilige Gildemis die zal worden
voorgegaan door bisschop de
Korte en die muzikaal zal worden omlijst door een gildekoor
uit Heeswijk Dinther. Vanaf ’s
middags is de optocht, defilé,
massale opmars en worden de
diverse wedstrijden gehouden.
Zondagavond rond 19.00 uur zal
het Kringgildefeest 2018 worden
afgesloten met de prijsuitreiking
en het overhandigen van het
Kring Hoofdvaandel. Reserveer
dus alvast het weekend van 21
t/m 24 juni 2018 in uw agenda:
Kinggildefeest 2018 op (feest) locatie sportpark de Beemd RKSV
Mierlo-Hout.
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Op zondag 12 november 2017
organiseert Rotaryclub Quartier
van Peellandt samen met het
Carolus Borromeus College een
benefietconcert met het unieke
Rotary Orchester Deutschland.
Uitgevoerd wordt het beroemde
‘Duitse Requiem’ van de componist Johannes Brahms. Het
concert wordt gegeven om geld
in te zamelen voor het goede
dat door het Carolus in het leven is geroepen, namelijk het
‘Schoolbusproject Sri-Lanka’.
Rotary QvP draagt dit doel een
warm hart toe.

plaatselijke Rotaryclub is uitgenodigd. Dit jaar worden op twee
opeenvolgende dagen concerten gegeven in Kevelaer (D) en
Helmond:
• zaterdagavond 11 november in
Kevelaer.
• zondagochtend 12 november
van 11.00 tot ca. 12.15 uur in de
aula van het Carolus Borromeus
College in Helmond waar een
onverwacht fantastische akoestiek is. Doordat de orkestleden
al hun eigen reis- en verblijfkosten betalen, gaat de netto
opbrengst uit de kaartverkoop
en sponsorpakketten maximaal
naar het goede doel.

Dit unieke concert wordt gegeven door het ‘Rotary Orchester
Deutschland’ en is een speciaal
samengesteld gelegenheidsorkest van 65 leden. Het Mecklenburger kamerkoor komt met 45
leden het programma versterken.
Het orkest bestaat uit 65 amateur én professionele musici
die allen direct of indirect verbonden zijn met Rotary. De leden van het orkest komen uit
heel Duitsland en een paar uit
Nederland. Tweemaal per jaar
geeft het orkest een uitvoering
in een stad waar het door een

De entreekaarten voor het concert kosten € 20,00. Ze zijn eenvoudig online te bestellen op
onze site www.rotaryqvp.nl of
via
www.ticketview.nl/shop/
rchelmond.

stichting Wijkraad Mierlo-Hout
kunnen niet worden voorgedragen. De jury bestaat uit enkele
bestuursleden van de stichting
en enkele personen van buiten
de wijk. Voorzitter van de jury
is wijkwethouder Frans Stienen.
Aan de kandidatuur zijn behalve
een sculptuur, een oorkonde en
een persoonlijk geschenk ook
enkele geldprijzen verbonden, te
besteden aan een doel in de wijk
Mierlo-Hout. Middels het contactformulier op de website van
de wijkraad, kunnen personen

en/of groeperingen aangemeld
worden voor MierloHoutenaar
en groepering van het jaar.

Het is ook mogelijk sponsor te
worden van het concert. Er zijn
noge een 4-tal sponsorpakketten van resp. €250, € 500, €1.000
met een daarbij behorend arrangement.
Uiteraard zijn ook ‘gewone’ donaties van harte welkom! Zo
worden ook koffie, thee alsook

Door het team van Ditisonzewijk is een videosamenvatting
van de presentatie van het feestprogramma gemaakt en te zien
www.ditisonzewijk.tv

Wie kent een MierloHoutenaar 2017
of Groepering 2017?
ST. LUCIA

De wijkraad Mierlo-Hout reikt
ieder jaar tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst ‘De MierloHoutenaar’ en ‘Groepering van het
jaar’ uit aan wijkbewoners en
vereniging die altijd klaar staan
voor de wijk en haar bewoners.
Ook voor het jaar 2017 roept
de wijkraad Mierlo-Hout haar
inwoners op om met voorstellen te komen voor de kandidatuur van wijkbewoners voor de
nieuwe MierloHoutenaar 2017:
kijk eens rond in uw omgeving,
want het is aan u om uw kandidaat voor de onderscheiding
De MierloHoutenaar aan de
wijkraad kenbaar te maken. De
verlening van deze eretitel is
bedoeld voor mensen die altijd

klaar staan voor een ander, of
dat nu binnen of buiten het verenigingsleven is. Iemand die onopvallend, al dan niet achter de
schermen, met hart en ziel bezig
is voor de vereniging of voor de
gemeenschap Mierlo-Hout. De
uitreiking van de onderscheiding is op 7 januari 2018.
Kent u iemand of een groepering
die in aanmerking komt voor de
onderscheiding, meldt deze persoon dan aan, voorzien van een
goede motivering. Er zijn wel
enkele criteria waaraan moet
worden voldaan: de kandidaat
is woonachtig in de wijk MierloHout en heeft zich op uitzonderlijke wijze ingezet voor een
doel dat meerwaarde heeft voor
de wijk. Bestuursleden van de

U kunt de naam van uw kandidaat ook op een briefje vermelden en afgeven/in de brievenbus doen bij wijkhuis De
Geseldonk onder vermelding:
Wijkraad: Verkiezing De MierloHoutenaar. De voorwaarden
waaraan moet worden voldaan
staan vermeld op de site van
de wijkraad Mierlo-Hout www.
wijkraadmierlohout.nl

de garderobe gratis aangeboden maar wordt een vrijwillige
bijdrage voor het goede doel uiteraard op prijs gesteld.
Bedrijven en organisaties die
geïnteresseerd zijn in een sponsorpakket kunnen contact opnemen met de organisatie via
dadeklein@gmail.com.
Meer informatie is te vinden op
www.rotaryqvp.nl
Lizan Janssen – v.d. Westerlo
PR-commissie, Email Lizan@
westerlo.nl
Het in 2009 opgerichte Schoolbus
project Sri-Lanka, is een project
dat uitgevoerd wordt door leraren en leerlingen van het Carolus
Borromeus College en draagt bij
aan de aanschaf alsook het onderhoud van de schoolbussen.
Ieder jaar worden er verschillende inzamelingsacties gehouden om zoveel mogelijk geld in
te zamelen. Met dit geld kan vervoer worden gefinancierd voor 25
leerlingen van hun woning op de
theeplantage te Dankanda naar
de middelbare school in Rattota.
Zonder deze bus zouden de meeste van deze leerlingen na hun
basisschool moeten stoppen met
onderwijs, omdat de middelbare
school te ver weg is.
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St. Lucia
Milan
Amptmeyer

St. Lucia
D’shanti
Kapel

St. Lucia
Esmeé
Sanders

St. Lucia
Bodhi
Slegers

St. Lucia
Dani
Klumpers

St. Lucia
Tess
den Ouden

St. Lucia
Elise
Vogels

St. Lucia
Sterre
van Asten

St. Lucia
Nena
van de Rijt

St. Lucia
Roan
Rooijakkers

St. Trudo
Levi
Mers

St. Trudo
Celine
Vermulst

St. Trudo
Liselot
Coolen

St. Trudo
Jolina
Burhenne

St. Trudo
Elisabeth-Maria
Lemmen

St. Trudo
Liselot
de Groof

Het Evangelie van MARCUS
Ongeveer 60 jaar na de geboorte van Jezus zette Marcus het
verhaal van Jezus van Nazareth
op papier. Het was een buitengewoon gewelddadige tijd. De
tiran Nero was keizer over het
Romeinse rijk, de christenen in
Rome werden wreed vervolgd.
De stad Jeruzalem was door de
Romeinen totaal verwoest en
van de tempel was niets meer
over. De Romeinse cohorten
reden als terreurgroepen door
het land. De mensen doken
onder of sloegen op de vlucht.
Als vreemdelingen zochten ze
onderdak in een wereld die niet
meer de hunne was. Hoe actueel kan het zijn!
Marcus vroeg zich af: “Hoe kan
ik de mensen moed inspreken?
Hoe kan ik ze hoop geven in
bange dagen?”
Hij komt op het idee het verhaal
van Jezus dat in flarden mondeling werd overgeleverd, op
schrift te zetten. Een soort vlugschrift in bange dagen.
Het werd het evangelie volgens
Marcus, het oudste evangelie
dat we kennen. Marcus vertelt
het bijzondere verhaal van een
man uit Nazareth die lang geleden geleefd heeft, die slachtoffer werd van intriges en geweld,
maar die niet dood te krijgen is.
Eind oktober maken we een
start met 4 verdiepingsavonden
over het evangelie van Marcus.
De data zijn: 23 oktober, 6 en 20
november en 4 december (allemaal maandagen).
De tijd: van 19.30 – tot (uiterlijk)
21.30 uur. De locatie: de pastorie
van Stiphout

Mgr. Gerard de Korte en Leo Feijen.
Begeleider: Jan Vogels
Als leidraad nemen we het
boekje ‘Marcus in vogelvlucht’
van Hans Boerkamp, dat niet in
de handel is. Deelnemers kunnen het straks via Jan Vogels
aanschaffen (€ 10,-).
Samen een boek lezen en
bespreken
Eind 2016 verscheen het boek
‘Loslaten en thuiskomen’ van
Mgr. De Korte en Leo Fijen. Het
was voor beide auteurs een hectisch jaar. Mgr. De Korte ver-

huisde van het kleinste bisdom
Groningen naar het grootste
bisdom Den Bosch en de journalist Fijen van een grote omroep (hoofd religie KRO) naar
een kleine uitgeverij (directeur
van Adveniat). In deze periode
schreven ze elkaar 22 brieven
die een inkijk geven in wat deze
en andere grote veranderingen
in een mensenleven zoal met je
kunnen doen. Loslaten en thuiskomen zijn thema’s die iedereen
aangaan, of het nu gaat om een
verhuizing, nieuwe baan of beslissende keuze in het leven.

Sam's kledingactie van start
HELMOND

Inwoners van Helmond, Mierlo
en Stiphout worden van harte
uitgenodigd hun tweedehands
kleding en schoenen te doneren
bij de inzamellocaties. Sam's
Kledingactie in Udenhout heeft
voor het komende najaar, in
samenwerking met hulporganisatie Cordaid, een nieuw doel
uitgekozen.
De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de
tweede helft van 2017 naar een
bijzonder project waarmee de
slachtoffers van de hongersnood in Zuid-Soedan geholpen
worden. Samen met Cordaid
gaat Sam's bijna 4.000 gezinnen voorzien van een hulppakket. Zo'n pakket bevat vissersmaterialen, gereedschappen en
zaden, zodat de gezinnen weer
zelf voor hun voedselvoorziening kunnen zorgen. Gaat u de
komende weken uw kledingkasten opruimen vanwege het

voorjaar? Denkt u dan alstublieft aan Sam's Kledingactie
voor Mensen in Nood.
U kunt uw gebruikte kleding
en schoenen op 7 oktober van
10.00-12.00 uur inleveren op onderstaande adres(sen): Lucia
Kerk, Hoofdstraat 157. Trudo
Kerk, Dorpsstraat 34 in Stiphout
en in Mierlo op het Kerkplein,
Pastoor de Winterstraat. Sam's
Kledingactie zamelt al 50 jaar
kleding in voor mensen in nood.
Samen met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks honderdduizenden kilo's kleding ingezameld. De netto-opbrengst van
de kleding wordt besteed aan
hulpprojecten over de hele wereld. Voor meer informatie kunt
u de website bekijken:
www.samskledingactie.nl.

Wij nodigen u uit om samen
met anderen delen uit dit boek
te bespreken.

de groep in gesprek te gaan over
wat dit boek heeft opgeroepen
bij de lezing en bespreking.

Daar trekken we 5 avonden voor
uit; te weten: 31 oktober, 7-14-21
en 28 november (allemaal dinsdagen).
Tijd: 19.30 – (uiterlijk) 21.30 uur.
Locatie: de pastorie van Stiphout
Begeleider: Jan Vogels
Boek bestellen: www.adveniat.
nl of de boekhandel. Prijs € 17,50
Op maandag 11 december komt
Leo Fijen naar Stiphout om met

Hebt u interesse om deel te nemen aan één van beide of beide
activiteiten, meld u dan aan bij
Jan Vogels (j.vogels20@chello.nl
of tel. 536970).
Deelname is gratis. Wel wordt
verwacht dat u het (de) te bespreken boek(en) hebt aangeschaft.
De Werkgroep Catechese

Marcus wordt in de christelijke traditie afgebeeld als een
leeuw met vleugels.
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Ontferming over het lijden
DAMIAAN

Daar waar een mens is die lijdt,
ontfermt Jezus zich erover en dat
lijden wordt het zijne. Jezus verkondigt niet dat het lijden heldhaftig gedragen moet worden, op
de wijze van de stoïcijnse filosofen.
Jezus deelt in de menselijke pijn en
wanneer Hij die tegenkomt, komt
uit zijn binnenste die houding naar
boven die het christendom karakteriseert: de barmhartigheid.
Geconfronteerd met menselijke
pijn voelt Jezus barmhartigheid;
het hart van Jezus is barmhartig.
Jezus voelt compassie. Letterlijk:
Jezus voelt zijn ingewanden trillen.
Hoe vaak komen we in de evangelieverhalen niet dit soort reacties
tegen. Het hart van Christus wordt
vlees en onthult het hart van God,
die daar waar een man of een
vrouw lijdt, zijn genezing wenst,
zijn bevrijding, een vol leven.
'Zo is Jezus!'
En daarom strekt Jezus zijn armen uit naar de zondaars. Hoeveel
mensen hebben ook vandaag nog
te kampen met een moeilijk leven,
omdat ze niemand vinden die op
een andere manier naar hen wil
kijken; met de ogen, beter nog met
het hart van God, ofwel hoopvol
naar hen kijken. Jezus ziet echter
een kans op verrijzenis, ook voor
degenen die heel veel verkeerde
keuzes hebben gemaakt.
Jezus is er altijd, met een open hart;
Hij stort die barmhartigheid uit die
Hij in zijn hart draagt; Hij vergeeft,
omhelst, begrijpt, komt naderbij:
zo is Jezus!
Wij hebben God wat gekost
Wij die gewend zijn vergeving voor
de zonden te krijgen, misschien
wel iets te ‘voordelig’, zouden af en
toe stil moeten staan bij hoeveel
we Gods liefde gekost hebben. Ieder van ons heeft behoorlijk wat
gekost: het leven van Jezus! Hij zou
het ook voor één van ons gegeven
hebben. Jezus wordt niet aan het
kruis genageld, omdat Hij de zieken geneest, omdat Hij naastenliefde predikt, omdat Hij de zalig-

sprekingen verkondigt.
De Zoon van God wordt vooral
aan het kruis genageld omdat Hij
de zonden vergeeft, omdat Hij het
totale, definitieve van het hart van
de mens wil. Omdat Hij niet accepteert dat een mens zijn hele
leven verteerd wordt door deze
onuitwisbare ‘tatoeage’, door de
gedachte dat hij niet meer ontvangen kan worden door het barmhartige hart van God. En met die
gevoelens gaat Jezus naar de zondaars toe, en dat zijn wij allemaal.
Vergeving van zonden
Zo worden de zondaars vergeven.
Niet alleen worden zij gerustgesteld op psychologisch niveau
omdat ze worden bevrijd van hun
schuldgevoel. Jezus doet nog veel
meer: Hij biedt mensen die fouten
hebben gemaakt de hoop op een
nieuw leven. “Maar Heer, ik ben
een ellendeling” – “Kijk vooruit en
Ik maak jouw hart nieuw”. Dat is
de hoop die Jezus ons geeft. Een
leven getekend door liefde.
Onze hoop
Het doet ons goed te bedenken dat
het eerste ‘beslag’ dat God uitkoos
voor de vorming van zijn Kerk niet
de mensen waren die nooit iets
fout doen. De Kerk is een volk van
zondaars die Gods barmhartigheid en vergeving ervaren. Petrus
begreep meer ware dingen over
zichzelf door het hanengekraai
dan door zijn genereuze daden,
waardoor zijn borst opzwol en hij
zich beter voelde dan de anderen.
We zijn allemaal arme zondaars
die behoefte hebben aan Gods
barmhartigheid die de kracht heeft
om ons te veranderen en ons hoop
terug te geven, en dat elke dag. En
dat doet Hij! En aan de mensen
die deze fundamentele waarheid
hebben begrepen, schenkt God
de mooiste missie van de wereld,
namelijk de liefde voor de broeders
en zusters, en de verkondiging van
een barmhartigheid die Hij niemand onthoudt. En dat is onze
hoop. Laten we voortgaan met dit
vertrouwen in de vergeving, in de
barmhartige liefde van Jezus.

Opgelet!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn
om enkele uren per week op ons
mooie kerkhof aan de Hortsedijk eenvoudige werkzaamheden te komen verrichten.
Wie zijn wij, de kerkhofgroep,
Madelon Hettema, Gemma van
der Meer, Jac Coenen, Wil Ketelaars, Henk Peels John van der
Meer en Ed van den Heuvel, die
tevens contactpersoon is.
Wij zijn elke woensdagmorgen
aanwezig van 9.30 uur tot 12.30
uur. Tussen 10.30 uur en 11.00
uur wordt gezamenlijk koffie
gedronken.

Het is een gezellig clubje parochianen. Loop gerust eens binnen en zie hoe mooi ons kerkhof eruit ziet en dat willen we
zo houden. Daarom hebben wij
hard versterking nodig en nodigen U van harte uit om zich aan
te melden.
U hoeft nergens voor te zorgen
alle materialen zijn aanwezig.
Onze contactpersoon Ed van
den Heuvel kunt U als volgt
bereiken: tel. 539224 mobiel:
0610687624 | e-mail: ed.heuvel@
planet.nl Wij rekenen op uw
medewerking. Bij voorbaat hartelijk dank.
De kerkhofgroep Hortsedijk
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EVANGELIE Mt., 20, 1-16a

Preek 25ste zondag
DAMIAAN

In die tijd vertelde Jezus aan zijn
leerlingen de volgende gelijkenis: "Met het Rijk der hemelen
is het als met een landeigenaar
die vroeg in de morgen uitging
om arbeiders te huren voor zijn
wijngaard. Hij werd het met de
arbeiders eens voor een denarie
per dag en stuurde ze naar zijn
wijngaard. Rond het derde uur
ging hij er weer op uit en zag
nog anderen werkeloos op de
markt staan. En hij zei tot hen:
Gaat ook naar mijn wijngaard
en ik zal u geven wat billijk is.
En zij gingen. Rond het zesde en
negende uur ging hij nog eens
uit en deed hetzelfde. Rond het
elfde uur ging hij opnieuw uit
en vond er weer anderen staan.
Hij zei tot hen: "Wat staat ge
hier de hele dag werkeloos?" Ze
antwoordden hem: "Niemand
heeft ons gehuurd". Daarop zei
hij tot hen: "Gaat ook gij naar
mijn wijngaard." Bij het vallen
van de avond sprak de eigenaar
van de wijngaard tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders en
betaal hen uit, te beginnen met
de laatsten en zo tot de eersten.
Toen de arbeiders van het elfde
uur kwamen, kregen zij elk een
denarie; toen nu ook de eersten
kwamen, meenden dezen dat zij
meer zouden krijgen, maar ook
zij kregen ieder de overeengekomen denarie. Ze namen hem
wel aan, maar begonnen tegen
de landeigenaar te morren en
zeiden: Dezen hier, die het laatst
gekomen zijn, hebben maar een
uur gewerkt en gij stelt ze gelijk
met ons die de last van de dag
en de brandende hitte hebben

gedragen. Maar hij antwoordde
een van hen: "Vriend, ik doe u
toch geen onrecht? Zijt gij niet
met mij overeengekomen voor
een denarie? Neem wat u toekomt en ga heen. Ik wil aan degene die het laatst gekomen is,
evenveel geven als aan u. Mag
ik soms met het mijne niet doen
wat ik verkies of zijt ge kwaad,
omdat ik goed ben? Zo zullen de
laatsten de eersten en de eersten
de laatsten zijn."
September is de druivenmaand
bij uitstek; overal wordt de
oogst van de wijngaard binnengehaald. Zo ook in het evangelie van vandaag. Vele handen
maken licht werk, dus gaat de
eigenaar van de wijngaard erop
uit om zoveel mogelijk werkers
te vinden. Alleen, hij betaalt de
eersten net zoveel als die het
laatst gekomen zijn. En dat
roept weerstand op.
Logisch, want God wordt hier
voorgesteld als een grootgrondbezitter die zijn arbeiders met
willekeur behandelt en betaalt.
Het lijkt niet eerlijk te zijn naar
onze maatstaven…
Wie het meest heeft gewerkt,
moet ook het meeste betaald
krijgen. Voor wat, hoort wat!
De klemtoon in deze parabel die
Jezus vertelt, ligt niet op het loon
dat de arbeiders krijgen, maar
op de landeigenaar. Dat is een
bijzondere figuur. Hij trekt er
een hele dag op uit om werkers
te vinden voor zijn wijngaard.
Hij geeft niet op. Er is veel te
doen. De oogst moet binnen!
God geeft nooit op om mensen
te zoeken en te vinden, om hen

uit te nodigen, te roepen om in
zijn dienst te treden. God heeft
ons allen nodig, in al onze verscheidenheid, met al onze verschillende talenten om te werken voor zijn goede zaak!
God kijkt dus helemaal anders
naar de mensen en de dingen.
Zijn gedachten zijn nu eenmaal
niet de onze en ze gaan ons denken te boven. Gods liefde of zorg
is niet bekrompen of afgemeten.
Hij is royaal.
Hij geeft kansen aan iedereen.
De laatsten mogen evenzeer
meegenieten van de oogst, net
als de eersten.
Daarin schuilt de kracht van
God; hier is het Rijk Gods te vinden. Iedereen heeft recht op leven. Iedereen heeft recht om in
Gods wijngaard mee te werken.
God nodigt allen uit.
We hebben dus geen reden om
kwaad te zijn of verontwaardigd, als God goed is voor ons
én anderen!
Het is de uitnodiging, juist vandaag, om voor elkaar zo goed als
God te zijn!
Liefde is onze maatstaf.
Samen kerk zijn, helder en gastvrij, voor de eersten en de laatsten....Daar mogen we samen
voor gaan!
Laten we samen op weg gaan,
bouwen in vertrouwen!
Samen kerk zijn, ieder met zijn
of haar eigen unieke talenten en
verantwoordelijkheden.
Moge Gods goede Geest ons
allen bijstaan en inspireren tot
vrede, elkaar alle goeds toewensend.

Amen!
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Damiaantjes
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De Zonnebloem
Kijk altijd naar de zonnebloem
Die keert zich naar het licht

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

En heeft van alle bloemen,

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 Te koop gevraagd
o Diversen

o Cursussen
o Te huur gevraagd
o Huisdieren
o Auto’s en motoren
o Woningruil

het zonnigste gezicht
En als het nu eens donker is
Zo'n grijze grauwe nacht

o Kennismaking
o Vakantie
o Personeel
o Onroerend goed
o Radio & TV

Kijk dan weer naar de zonnebloem
Die geeft je nieuwe kracht
Wees een zonnestraal
Voor eenieder die je ontmoet
Dan geef je anderen vreugde
En heb je het zelf ook goed.

 6,50
 8,00
 9,50
 11,00
 12,50
 14,00
 15,50
Inleveradres:
Hoofdstraat 115b, 5706 AK Helmond
T: 0492 - 84 53 50

Inleveradres:
Adcommunicatie
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond
T: 0492 – 845 350

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

Colofon

Wilt u een familiebericht plaatsen? Mail naar:
advertentie@damiaanhelmond.nl
of bel: 0492-845350.

De uitgave van deze krant
wordt geheel verzorgd door uitgever:

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

Laat uw trap stofferen
Lamellen, jalouzieën plisé
Rolluiken, luifels,
met
tapijt
voor
E
295,ramen
en
deuren.
screens
en garagedeuren
o Te koop
o Cursussen
o Kennismaking o Te koop
o Cursussen
o Kennismaking o Te koop
o Cursussen
o Kennismaking
o Te koop gevraagd
o Te huur
gevraagd
o Vakantie
o Te koop gevraagd
o Te huur gevraagd Helmond
o Vakantie
o Te koop gevraagd
o Te huur gevraagd Helmond
o Vakantie
Helmond
Bel
0492-535901
Bel
0492-535901
o Diversen
o Huisdieren
o Personeel
o Diversen
o Huisdieren
o Personeel
o Diversen
o Huisdieren
o Personeel
o
Auto’s
en
motoren
o
Onroerend
goed
o
Auto’s
en
motoren
o
Onroerend
goed
o
Auto’s
en
motoren
o Onroerend goed
www.williesstoffering.nl
www.williesstoffering.nl
www.williesstoffering.nl
o Woningruil
o Radio & TV
o Woningruil
o Radio & TV
o Woningruil
o Radio & TV

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

 6,50
 8,00
 9,50
 11,00

 6,50
 8,00
 9,50
 11,00

 6,50
 8,00
 9,50
 11,00

Adcommunicatie
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond
T: 0492 – 845 350
E: info@adcommunicatie.nl
I: www.adcommunicatie.nl
De uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de
inhoud van de tekst, dan wel advertenties geplaatst in
deze uitgave.
Vormgeving/drukwerk: Adcommunicatie
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UITNODIGING
Geachte familie,
De Katholieke Kerk gedenkt rond Allerheiligen en Allerzielen
van elk jaar alle dierbare overledenen. In de afgelopen tijd hebben wij tijdens een kerkelijke viering afscheid genomen van
een dierbare uit uw familie in:
- De Luciakerk
- De Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
- De Alphonsuskapel
Wij willen u als parochiegemeenschap uitnodigen voor een
speciale herdenking.
Op zondag 29 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 Eucharistieviering 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 donderdag 2 november (Allerzielen) zal om 15.00u op de
Lucia begraafplaats een korte gebedsdienst zijn en zullen de
graven en het columbarium worden gezegend.
Met vriendelijke en meelevende groet,
J. v.d. Laar, pastoor/deken.
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Lezing: Omgaan met verlies en rouw
DAMIAAN

Rond Allerzielen gedenken wij
de dierbare mensen die ons het
afgelopen jaar zijn ontvallen. En
ook hen die al langer geleden
overleden zijn en die we nog
steeds erg missen. Het overlijden van een dierbare brengt
verdriet in het leven van familie,
buren, vrienden en kennissen.
Verdriet over dat wat voorbij
is, maar ook verdriet over wat
niet meer komt. De toekomst
die je had bedacht is in één keer
veranderd. Je bent terecht gekomen in een periode van rouw.
Naast verdriet ervaren veel
mensen ook andere emoties
zoals verwarring, onrust of misschien wel een schuldgevoel om
wat je nog had willen doen of
had willen zeggen. Als je daarbij
slaap- concentratieproblemen
en de fysieke en emotionele pijn

van het verlies optelt, is het niet
vreemd dat je vaak hoort: ‘het
voelt alsof een deel van mezelf
is gestorven.’ De omgeving zegt
al gauw: ‘je moet verder, het
leven gaat door’. Verstandelijk
weet je wel dat het klopt, maar
zo gemakkelijk gaat dat niet ….
doorgaan met leven.
De Damiaan parochie heeft Ed
van der Vight, rouwcoach en ervaringsdeskundige, uitgenodigd
om een lezing te verzorgen over
het omgaan met verlies en rouw.
Hoewel iedereen op zijn eigen
manier rouwt, zijn er ook veel
overeenkomsten in de manier
waarop mensen een verlies
verwerken. De een vindt troost
bij een dagelijkse wandeling of
fietstochtje naar de begraafplaats. Een ander brandt iedere
dag een lichtje bij de foto. Beide
zijn een persoonlijke uiting van
de liefde voor de ander die er

niet meer is. Beide zijn manieren om het verlies draaglijker te
maken en er betekenis aan te
geven. Over dit soort overeenkomsten en verschillen vertelt
Ed van der Vight tijdens deze
avond. Ed begeleidt vanuit zijn
achtergrond, als rouwcoach en
ervaringsdeskundige, mensen
in het omgaan met verlies. Hij
gebruikt daarbij de door hem
zelf ontwikkelde methode voor
integrale verliesverwerking. Hij
biedt mensen concrete handvaten om deze periode van rouw
draaglijker te maken.
U bent van harte uitgenodigd
voor deze lezing op donderdag 9 november in de ontmoetingsruimte van De Ark Dorpstraat 29 in Stiphout. Aanvang
19.30 u tot 21.30 u. De toegang
is gratis. Graag even aanmelden bij Anneke Verwegen,
tel 0492-536970.

Allerzielen St.Trudokerk en OLV begraafplaats
ST. TRUDO

Op 2 november zal om 19.00
uur een herdenkingsdienst
gehouden worden voor alle
overledenen van het afgelopen

Ter gelegenheid van 65-jarig bestaan KBO St. Lucia

Laatste KBO open dag in
wijkhuis De Westwijzer
ST. LUCIA

Seniorenvereniging
KBO-St.
Lucia bestaat 65 jaar. In verband
daarmee worden er een drietal
open dagen georganiseerd voor
alle inwoners van Brandevoort,
Mierlo-Hout en HelmondWest. De eerste twee open dagen vonden plaats op 23 september en 30 september in het
Brandpunt in Brandevoort resp.
de Geseldonk in Mierlo-Hout.
De laatste open dag vindt plaats
op zaterdag 7 oktober in wijkhuis de Westwijzer te HelmondWest.
Woont U in Helmond West kom
naar dan naar deze open dag
(interessant zowel voor leden
als voor geïnteresseerden) en
maak kennis met onze volledige
KBO-afdeling die zich presenteert met al zijn clubs zoals de
schilderclub, etentje buiten de
deur, wandel- en fietsclub, koor,
jeu de boules etc.

Naast al onze clubs presenteren ook het VBOH, Savant en
de Zorgboog , de LEV groep en
de Buurtpreventie Houtwijk
zich weer. Het zijn instanties
waar U bijvoorbeeld terecht
kunt met Uw vragen over bijvoorbeeld zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, geldzaken
(LEV groep),- de beveiliging van
Uw huis (Buurtpreventie),- Uw
belastingaangifte of aanvraag
scootmobiel (VBOH),- zorg en
wonen, verpleging, huishoudelijke zorg (Savant en de Zorgboog).
Vanwege ons jubileum hebben
we ook een bijzonder interessante ledenwerfactie!
Ook voor jonge senioren vanaf
50+ zijn wij interessant. Kom
naar onze open dag en maak
kennis met ons. U bent van harte welkom.
Bestuur KBO-St. Lucia

jaar in de St. Trudokerk.
Tevens zal om 16.30 uur een korte herdenkingsdienst gehouden
worden op de begraafsplaats
OLV aan de Hortsedijk, voor alle

overledenen die daar begraven
zijn. Beide diensten zullen door
een van onze koren muzikaal
ondersteund worden.
U bent voor deze diensten van
harte uitgenodigd.

Weet wat je moet doen bij een hartstilstand
DAMIAAN

Elke week krijgen 300 Nederlanders een harstilstand, de meeste
zijn dan thuis. Kunt u hen helpen
en kunt u reanimeren?
In Mierlo-Hout is een pilot gestart voor een AED-netwerk in
Mierlo-Hout. Initiatiefnemer is
de wijkraad Mierlo-Hout, zij krijgt
alle medewerking van de EHBOvereniging Mierlo-Hout om tot
een dekkend netwerk te komen.
Met een AED wordt de kans vergroot dat een slachtoffer na een
hartstilstand weer volledig herstelt. Met het project streven de
initiatiefnemers ernaar om binnen 6 minuten vanaf elke plek
in Mierlo-Hout een AED ter beschikking te hebben. Vanzelfsprekend moeten deze AED’s kunnen
worden bediend door bewoners

van Mierlo-Hout die zijn opgeleid
en kunnen reanimeren. Daarom
doet zij nu een oproep voor meer
deelnemers.
Geef door als jij kunt of
wilt reanimeren
Er zijn al zo’n 85 aanmeldingen,
sommige wijken zijn goed vertegenwoordigd en andere weer
minder. Vandaar dat de wijkraad
nogmaals een oproep plaatst:
Kunt u reanimeren of wilt u leren
reanimeren en u inzetten voor het
AED-netwerk in Mierlo-Hout?
Meldt u zich aan bij de wijkraad
via aed@wijkraadmierlohout.nl
Binnenkort worden verdeeld door
de hele wijk de AED’s geplaatst.
Als alle gediplomeerden zich aanmelden bij Hartslagnu.nl dan is
het netwerk dekkend en komt er
altijd op tijd een hulpverlener en
AED ter plaatse.

GOED DRUKWERK

BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
0492-845350
info@adcommunicatie.nl

Gratis opleiding
De opleiding reanimatie en bediening AED wordt betaald door de
wijkraad en wordt in de ervaren
handen van EHBO-vereniging
Mierlo-Hout gelegd. Ook de herhalingslessen reanimatie en bediening AED worden jaarlijks door
de EHBO-vereniging verzorgd. Na
diplomering dient u zich dan aan
te sluiten bij de app www.hartslagnu.nl omdat de alarmering via
deze app geschiedt. Uiteraard kan
men voor meer informatie contact opnemen via AED@wijkraad
mierlohout.nl Helpt u mee om het
netwerk dekkend te maken?

“Een christen die altijd
klaagt, is geen goed
christen.”
Het zijn de woorden van
paus Franciscus nog
geen twee maanden
nadat hij aantrad als
paus.
Duidelijke taal.
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Stilstaan bij uw overlijden... waarom?
Een gerust gevoel voor u..., maar ook voor degenen die achterblijven.
Wanneer u uw wensen bespreekt, haalt dit niet alleen bij u, maar ook bij uw achterblijvers een
last van de schouders. Zij moeten tenslotte verder..

Wat wilt u werkelijk? En weten uw naasten dit ook?
Waarom niet alvast dingen bespreekbaar maken of regelen?
Hoe passen de wensen van uw nabestaanden bij uw wensen?
Wat zijn de mogelijkheden en... wat gaat het kosten?
Omdat dit voor veel mensen een ongemakkelijk onderwerp is, denken we graag met u mee.
Door meer dan 25 jaar ervaring weten we wat de mogelijkheden zijn in Helmond en omstreken.
We ervaren vaak de rust bij nabestaanden wanneer de wensen vooraf kenbaar zijn gemaakt.
Voor- en nazorg, maar vooral alles wat daar tussenin valt moet vertrouwd en persoonlijk
aanvoelen en vooral gebeuren zoals ú het wilt. Stap voor stap, en gemoedelijk.
We onderscheiden ons door onze laagdrempelige werkwijze, duidelijke communicatie,
transparantie en één aanspreekpunt vanaf het eerste moment.
Iedere woensdag tussen 15.00 en 16.00 hebben we ons inloopuurtje in ‘t Damiaanhuis
(voormalige kapel van Zorgcentrum Alphonsus), aan het Alphonsusplantsoen te Mierlo-Hout.
Hier kunt u vrijblijvend terecht met al uw vragen, een impressie van onze locaties of gewoon voor
een persoonlijk praatje.

Dag en nacht

0492 - 780 660

(overlijden melden & informatie)

www.uvdk.nl
info@uvdk.nl

Edwin en Luuk van de Kerkhof

Ook met een verzekering van bijvoorbeeld DELA, Monuta of Yarden staan we voor u klaar.
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SPORTS BY

®

VAN DER VALK M A G A Z I N E

VAN DER VALK M A G A Z I N E

Restaurant Nest
Nieuw in
Hotel Beveren
Nouveau à
l’Hôtel Beveren

Belle Pérez

ADVENTURE

SCHEENBESCHERMER

STANNO

RUNNING

EXTRA PARTIJEN INGEKOCHT!!

bijv. PUMA

EVO
POWER
4 FG

VAN 85.VOOR

JR. nu

33.75
37.50

ASICS

NITROFUZE

SR. nu

GROTE COLLECTIE
TASSEN - BALLEN - SOKKEN
BROEKEN
TRAININGSKLEDING

biking
ALLE AGU

JR. | SR.

Muziek met
vakantiegevoel
De la musique avec une
impression de vacances

STORE

VOETBAL

ALLE VOETBALSCHOENEN
NU 15|25|50% KORTING

FIETS-RACE-ATB SCHOENEN
EN KLEDING nu

VAN 12.99
VOOR

50% KORTING

9.99

OP=OP

COMPLETE TEAMS 25% KORTING*

HOCKEY

59.99

VERKOCHT
HOOFDSTRAAT 155 • 5706 AL HELMOND • 0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL • WWW.HEUVEL.NL

DIERDONK

DIERDONK

DIERDONK

DIERDONK

Dierdonkpark 19

Kalmoesbeek 17

Zonnedauwsingel 12

Molecatendreef 27

DIERDONK

DIERDONK

DIERDONK

DIERDONK

NEUTRALE RUNNING SCHOEN IN DAMES
EN HEREN UITVOERING MET GEL
DEMPING - OOK GESCHIKT VOOR
FITNESS EN CASUAL GEBRUIK

25%
KORTING

OP 2e ARTIKEL OP
HELE COLLECTIE RUNNING
KLEDING

INDOOR-GYM
INDOORSCHOENEN ASICS - NU ALLES MET

NU 25% | 50% KORTING

ACSICS & BRABO HOCKEYSCHOENEN

Reh und
Preiselbeeren
Neu eröffnet

Hotel
Groningen-Hoogkerk (NL)

Max Verstappen

NU 25|50%
KORTING
EXTRA PARTIJEN INGEKOCHT!!

slow down

Jüngster Formel-1-Fahrer im Interview

GROTE COLLECTIE
TASSEN - BITJES - ACCESSOIRES
TRAININGS KLEDING

Hotel Ridderkerk

viert 10-jarig bestaan

Olcay Gulsen
Creatief vergaderen bij

GRATIS | GRATUIT

• Altijd minimaal 10% met klantenkaartspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige
bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

EXCLUSIEF INTERVIEW

NU

9.99

OOK TURNSCHOENEN
EN GYMKLEDING

HELE COLLECTIE

Hotel Zaltbommel

GRATIS
31.05.17 13:55

RUCANOR

GYMSCHOEN

ALLE HOCKEYSTICKS

25%

FITNESS
GEWICHT VAN 45.-

15 KILO
COMPLEET

KETTLER FITNESS

Twickeldreef 8

Singravendreef 4

DIERDONK

DIERDONK

DIERDONK

Dierdonklaan 80

Kavel Horstlandenpark

Kalmoesbeek 21

Parnassiasingel 23

Bestellen 24/7

U wilt uw woning goed en snel verkopen? Wij hebben de kopers!

SPORT & OUTDOOR
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 30 SEPTEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

Valeriaanbeek 3

www.adventurestore.nl

ADVENTURE STORE

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

Varennadreef 1

DIERDONK

ALLE APPARATEN UIT SHOWROOM NU 20% KORTING OP=OP

Ook voor u kunnen we elk gewenst concept van formaat bedenken en realiseren.
Voor grafische en industriële toepassingen, nationaal en internationaal.

KLAASEN
VANDEURSEN
Communicatie

24.99

COMPLEET COLLECTIE FITNESS KLEDING & ACCESSOIRES

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK36

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

KLAASEN | VANDEURSEN.COM

Kulinarisch

