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Mijn gedachte gaat dit jaar uit 
naar het Kerstkind dat in een 
lege kerk kijkt. Het is niet de 
bedoeling dat het vieren van 
kerstmis een bron van ziekte 
en ellende wordt. Daarom gel-
den beperkende maatregelen 
en hebben wij besloten om de 
kerkdiensten met kerst dit jaar 
alleen via livestream te houden. 
Vieren in een lege kerk, daar is 
deze foto een beeld van.

Toch ligt het Jezuskind daar. 
Ook zijn er de andere vertrouw-
de beelden van Maria, Jozef, her-
ders, wijzen, schapen, os en ezel. 
Ik denk daarbij aan de veelzeg-
gende woorden: “zij houden vol 
trouwe de wacht.”
Wachthouden is waken. We ko-
men het tegen bij personeel in 
verzorging- en verpleeghuizen, 
bij ambulancemedewerkers, 
mensen die surveilleren en pa-
trouille rijden. Ook de brand-
weer is een wachthouder.
Zij houden de wacht en komen 
in actie wanneer hun aandacht 
wordt gevraagd. Als je er zo 
over nadenkt, zijn er ook met 

de kerstdagen veel mensen die 
wacht houden. We denken hier-
bij ook aan mensen die op el-
kaar letten zodat zij zich in deze 
feestmaand niet alleen en een-
zaam hoeven voelen.
Van de beeldengroep hoeven we 
geen directe actie te verwach-
ten. Toch laten kerststalletjes, 
waar ze zich ook bevinden, ons 
niet onbewogen. Zij houden vol 
trouwe de wacht door ons aan 
te zetten in beweging te komen 
voor het goede en voor de vrede. 
Dat is de universele gedachte 
die met kerstmis over de we-
reld rondwaart. Vrede, licht en 
liefde die de wereld omtovert 
tot een wereld die mensen ge-
lukkig maakt. Voor dat er po-
pulaire influencers bestonden 
met een vlog-account wist Jezus 
zijn invloed door een eenvou-
dig verhaal te verspreiden. Hij 
kreeg niet alleen likes, want het 
heilig huisgezin moet na enkele 
dagen vluchten naar Egypte. 
Maar de duimpjes blijven om-
hoog gaan in een wereld waar 
de zwaartekracht het soms las-
tig maakt. Mensen worden moe 
van leugen en bedrog, macht en 
geweld, afhankelijkheid die vrij-

heid inperkt. Woorden van deze 
strekking lezen we in de krant 
en op de tablet. In het evange-
lie wordt naar Jezus gewezen 
als “het Woord dat in de we-
reld kwam; het Licht dat in de 
duisternis kwam.” En wij kijken 
naar het godskind in de voeder-
bak van de stal, onbewapend, 
hulpeloos, geheel afhankelijk. 
Maar Hij houdt de wacht. Hij 
hoedt als een herder zodat geen 
schaap verloren loopt, en het 
gewonde dier verzorgt wordt.
Wachthouden betekent soms 
niet meer en niet minder dan er 
gewoon te zijn!
Als wachthouden dàt betekent, 
dan wordt ons duidelijk dat de 
kerk niet per se leeg is, maar dat 
er gewerkt wordt aan de bood-
schap waartoe de kerk er is. Ie-
der die zich bij de kerk betrok-
ken voelt weet dat er nood is aan 
wakers die het licht brandend 
houden, wachters die de vrede 
bewaken, hoeders die zich het 
lot aantrekken van anderen die 
in onzekerheid zijn. De leegte 
die in het kerkgebouw zichtbaar 
is, wordt gevuld met de inhoud 
die ons gevoeliger kan maken 
voor de boodschap.

Persoonlijk heb ik wel eens 
leegte gevoeld, in het bijzonder 
tijdens mijn burn out. Mijn ge-
dachten kon ik moeilijk richting 
geven, ik kon me nauwelijks 
concentreren. Doordat ik mijn 
aandacht er niet goed bij kon 
houden, kwam er ook weinig uit 
mijn vingers. Een kaartje schrij-
ven ging mij moeizaam af. Het 
was een leerschool om te weten 
dat mijn lichaam niet alleen be-
hoefte heeft aan eten en drin-
ken, maar evenzeer ook aan be-
weging, inspanning en rust. Die 
trouwe kameraad, mijn broeder 
ezel (zoals Sint Franciscus zijn li-
chaam noemt) houdt de wacht. 
Kerstmis zonder kerk dit jaar, 
kan ons bewust maken van wat 
we missen. Het gaat over meer 
dan alleen het gebed waarmee 
we ons tot God richten. Het 
gaat ook over de menswording. 
De boodschap van Gods mens-
lievendheid wordt concreet in 
een mensenkind. Met handen 
en voeten, met verstand en met 
het hart willen mensen in deze 
wereld meewerken aan verbete-
ring, aan het goede.
De beeldengroep houdt vol 
trouwe de wacht en vult de kerk 

DAMIAAN

Kerst 2020 in een lege kerk

Het volledige kerstprogramma van onze Damiaanparochie vindt u op de achterzijde van deze uitgave. F | © Pastoor Norbert Swagemakers.

met de aanstekelijke boodschap 
van kerstmis.
Die wens ik u, samen met het 
parochiebestuur en het pasto-
raal team van harte toe.

Dat Kerstmis, ondanks alle aan-
passingen en beperkingen van 
dit jaar, toch laat weten dat de 
vrede, het licht en de liefde er is 
voor ieder mens van goede wil. 
Met die ogen en open armen 
schenkt het Jezuskind ons zijn 
lieflijk hart met een vertede-
rende baby lach. Hij is er. God 
is er voor ons. Wij willen er zijn 
voor Hem, en in Zijn geest voor 
elkaar.

Norbert Swagemakers, pastoor.

Kerst
pakketten

actie 
Damiaan
parochie.

Lees op pagina 3.
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In januari/februari 2021 zullen 
vele gezinshoofden van onze 
parochie Heilige Damiaan de 
Veuster een brief ontvangen 
waarin wij U vragen om de pa-
rochie te ondersteunen.  Onder 
de naam Kerkbalans wordt lan-
delijk aandacht gevraagd voor 
het samen dragen van de kerk 
in fi nanciële zin.

Het thema is: “Geef vandaag 
voor de kerk van morgen”.  Om 
ook voor de komende gene-
raties op een moderne manier 
kerk te kunnen blijven, moeten 
we ook echt om elkaar geven. 
Zowel in pastorale, diaconale 
, liturgische als ook in financi-
ele zin.   Wij blijven proberen 
verbindingen te leggen tussen 
verschillende generaties, tussen 
culturen, tussen rijk en arm, ver 
weg en dichtbij. Dat doen wij 
door een open en gastvrije ge-
loofsgemeenschap te zijn waar 
iedereen van harte welkom is.
Juist nu in tijden van corona 
waarbij vele mensen getroffen 

zijn en waarbij we ook afscheid 
hebben moeten nemen van en-
kele parochianen, ligt een erg rot 
jaar achter ons. We hopen dat 
er snel een vaccin in voldoende 
mate beschikbaar is.
Door onze parochie is, omdat 
er minder mensen de vieringen 
konden bijwonen, veel minder 
inkomsten ontvangen. We be-
grijpen dat, maar in verband met 
de vele vaste kosten maar ook 
in verband met de aanleg van 
live-stream zouden wij u willen 
vragen om dit jaar uw vrijwillige 
bijdrage daarop aan te passen. 
Samen kerk zijn vraagt iets van 
en voor elkaar. 
Graag willen wij dank te zeggen 
aan diegene die ons reeds jaren 
ondersteunen, maar ook vragen 
om ondersteuning van diegene 
die dat tot nu toe nog niet ge-
daan hebben.
Om het een en ander te kun-
nen realiseren hebben wij die 
ondersteuning hard nodig. Als 
geloofsgemeenschap maar ook 
voor het in stand houden van 
ons prachtige kerkgebouwen.
Indien u geen brief ontvangt, 

voor half februari 2021, dan vra-
gen wij  door dit artikel om U  te 
verbinden met onze parochie en 
een vrijwillige bijdrage te doen.
Dit kan door overschrijving op 
een van onderstaande bankre-
keningnummers onder vermel-
ding van uw naam en gezinsbij-
drage 2019.

T.n.v. Parochie H. Damiaan de 
Veuster, Helmond
Inz. Lucia Iban  
NL 56 RABO 0171027507
inz  OLVrouw Iban 
NL 91 RABO 0162 438 982
inz. Trudo: Iban 
NL 54 RABO 0149 600 534

Heel hartelijke dank,
Bestuur en Pastoraal team.

Donderdag 
30 december 2021: 
14.30 uur Luciakerk 

Mierlo-Hout

Erwin Nooijen 
Marisca Koolen
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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.

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

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen

DAMIAAN

STARTPUNT 
VOOR EEN

ZORGELOZE
TOEKOMST

Kromme Steenweg 3, 5707 CA  Helmond 
T: 0492-509333 | www.spoormakers.com

Spoormakers

Kerkbalans, 2021,
'Geef vandaag voor 
de kerk van morgen'

Boekjes beschikbaar  
• Kerstviering thuis

• Verhaal van Klein Boomke
• Kerstviering Heilige Communie thuis

Deze boekjes liggen in de kerk en zijn te 
downloaden via www.damiaanhelmond.nl
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In goed overleg met Super Soci-
aal en met de Stichting Lief, en 
de basisscholen is dit jaar beslo-
ten om onze parochianen, groot 
en klein, 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 en de 
Stichting Lief. Momenteel zijn 
dat meer dan 800 gezinnen. En 
vanwege het Coronavirus is de 
situatie nog nijpender gewor-
den. Daarom is nu deze actie 
broodnodig.

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 naasten is belangrij-
ker dan de omvang van uw gave.
In de periode van 9 december tot 
en met 28 december kunt U uw 
kerstpakket of enkele levens-
middelen afgeven bij de pastorie 
van Stiphout, (Dorpsstraat 34) 
of de pastorie in Mierlo Hout, 
(Hoofdstraat 157), ’s morgens, 
alle werkdagen tussen 10.00 en 
12.00 uur. 
De kinderen van de basisschool 
kunnen hun gaven op school in-
leveren en wij zullen dan samen 
met super sociaal zorgdragen 
dat ze voor de kerstvakantie op-
gehaald worden.     

Wij zorgen ervoor dat alle inge-
leverde goederen bij Super So-
ciaal in de winkel opgenomen 
worden en bij Stichting Lief 
worden bezorgd, waardoor de 
mensen die gebruik moeten van 
Super Sociaal en van Stichting. 
Lief ook een beetje de Kerstge-
dachte voelen in de levensmid-
delen die men daar kan krijgen/
kopen. 
Als U niet in staat bent om le-
vensmiddelen en/of een kerst-
pakket beschikbaar te stellen 
kunt U natuurlijk ook uw gelde-
lijke bijdrage in een gesloten en-
veloppe met daarop “Kerstgave 
2020” in de brievenbus doen van 
de eerdergenoemde pastorieën.  
Mocht u vanwege de Corona 
niet zelf uw gaven weg kunnen 

brengen naar de pastorie neem 
dan contact op met diaken Ton 
Schepens, 0615690059, die dan 
zal zorgen dat uw gaven bij u 
worden opgehaald op een coro-
na-veilige manier.

Op deze manier komen uw ga-
ven/giften ook daadwerkelijk 
terecht bij die mannen, vrouwen 
en kinderen die het erg hard no-
dig hebben.

Hartelijke dank namens de vele 
mensen die wij hopen te kun-
nen helpen.

Voor nadere informatie kunt U 
contact opnemen met diaken 
Ton Schepens van de Damiaan-
parochie, 06 15690059.

DAMIAAN

Kerstpakkettenactie Damiaanparochie

In de koorgang naast de grote 
kerk in Brixen, is deze fresco te 
zien. Een mooie verbeelding van 
de Aankondiging van de Blijde 
Boodschap aan Maria.
Maria laat zich aanspreken 
door een engel. 

De engel brengt haar een bood-
schap die goed is en blij stemt. 
Kijkend naar de diagonale lijn 
van linksboven naar rechtson-
der zien we de Vader, de Zoon 
en de heilige Geest. God stuurt 
zijn zoon naar de wereld. Ma-
ria is daar ontvankelijk voor. 
Dankzij haar is Jezus als Zoon 
van God in onze wereld geko-
men. De kunstenaar heeft een 
ondoorgrondelijk geheim op 
een eenvoudige manier in beeld 
gebracht.
Bij het bekijken van dit plaatje 
gaan mijn ogen van rechtsonder 
naar linksboven. 

We zien daar de Heilige Geest 
die het hoofd van Maria aan-
raakt. 
Maria ontvangt de Geest van 
God. Gods Geest werkt in haar. 
Zij wilt meewerken aan een goe-
de wereld vol gelukkige mensen. 
Het is haar Ja-woord aan God 
de Vader. Dat is het begin van 
iets waarover wij nu nog spre-
ken! De Vader schenkt haar een 
Zoon die vervuld is van de hei-
lige Geest. Is het niet grappig en 
leuk om te zien hoe de schilder 
dat uitbeeldt. Het is alsof de Va-
der Jezus naar Maria werpt, die 
Hem zal ontvangen? Hij wordt 
omgeven door engelen want 
een mensenkind heeft bescher-
ming nodig, die mag niets over-
komen.
Met kerstmis vieren wij de ge-
boorte van Jezus. Sindsdien is de 
wereld veranderd. Mensen gelo-
ven in God die Vader genoemd 
wordt, wiens hart uitgaat naar 
de mensen, die de wereld geluk-

kig wil zien.
Zoals de handen van de Vader 
het mensje loslaat, zo zou je ook 
kunnen denken aan het vertrou-
wen dat de Vader in de mensen 
heeft. Ga maar, je kunt het. Jij 
kunt het goede in de wereld 
brengen.
De aankondiging van Maria is 
een geloofsverhaal van bete-
kenis. Wie, zoals Maria wordt 
aangeraakt door de Geest, ver-
vuld wordt van de Zoon en ver-
bonden leeft met de Vader, die 
wordt een mens die het goede 
wilt voor deze wereld.
Aan de vele mensen die met 
kerstmis een droomwereld 
scheppen omdat hun harten-
wens een nieuwe wereld is waar 
alleen maar goedheid en geluk 
bestaat, is te zien dat de Engel 
nog altijd de Goede Boodschap 
brengt. En voor hen die geloven 
dat Jezus werkelijk Gods zoon 
is, die het goede in de wereld 
brengt, is dit hoopvol. In Jezus 

wordt namelijk zichtbaar dat 
wij één en dezelfde Vader God 
hebben, die de wereld aan onze 
handen toevertrouwt. Net als 
Maria voelen wij ons gezegend 
door de genade van de Vader, de 
Zoon en de heilige Geest.

Wij herhalen haar gezegde: ‘Ja, 
laat mij Uw boodschap leven-
dig ontvangen zodat ik werke-
lijk mee doe aan wat de wereld 
goed en gelukkig maakt’.

Norbert Swagemakers, pastoor.

Ja, laat mij uw boodschap levendig ontvangen
DAMIAAN

Maar liefst een op de vijf huis-
houdens heeft financiële pro-
blemen. Dat is veel. Veel men-
sen schamen zich zo erg voor 
hun schulden, dat ze geen hulp 
durven te zoeken. Naar die 
mensen is SchuldHulpMaatje 
Helmond op zoek. Wij willen 
aan eenieder aandacht vragen 
voor signalen over deze verbor-
gen problemen van mensen in 
onze omgeving. 

Als je in de schulden zit, heb je 
iemand nodig die in je gelooft 
en je helpt. Iemand die niet oor-
deelt, maar gewoon met je aan 

de slag gaat om je geldzaken 
weer onder controle te krijgen. 
De vrijwilligers van SchuldHulp-
Maatje doen dat. Samen lukt ‘t. 
Een Maatje is er om te luisteren, 
te helpen overzicht te krijgen 
en samen een aflossingsplan te 
maken. En die hulp kost niets.
SchuldHulpMaatje is opgericht 
door de kerken maar sluit nie-
mand uit van hulp. Het maakt 
niet uit wat het geloof, de huids-
kleur, de geaardheid of de af-
komst is. Iedereen met finan-
ciële problemen mag contact 
opnemen, wat de oorzaak van 
de schulden ook is.
Aanmelden voor hulp bij finan-
ciële problemen is heel een-
voudig: vul het formulier in op 

www.schuldhulpmaatje.nl of 
bel +31 633 857 194. Onze coör-
dinator Wilma of Paul neemt 
dan contact met je op om een 
afspraak te maken voor een in-
takegesprek.

www.schuldhulpmaatje.nl/
locatie/helmond/
Je kunt ons ook vinden op 
Facebook:
www.facebook.com/
SchuldhulpMaatje-Helmond

SchuldHulpMaatje helpt bij financiële problemen
DAMIAAN
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Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Helmond - Beek en Donk - Deurne  
www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

Dag en nacht bereikbaar 0492 31 95 33

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

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

I.v.m. het verlopen van de 
graf- en urn rechten op de en 
mogelijk toekomstige ruiming 
daarvan is de beheerder van de 
begraafplaats op zoek naar de 
rechthebbende op de navolgen-
de graven en urn-plaatsen:

H. de Greef-Pepers okt. 2019 
A29
L. Slippens dec. 2019 B6

M. Vogels dec. 2019 H55 
C. v.d. Elzen jan. 2020 L25
E I M  Hoeks van Aerle en A J L 
Hoeks april 2020 K21 

Rechthebbenden en/of an-
dere belanghebbenden worden 
vriendelijk verzocht contact op 
te nemen met de beheerder van 
de begraafplaats A. Meulen-
dijks, 06-53700624.

Misintentie € 12,00
Huwelijksviering € 380,00
Jubileumviering € 290,00
Uitvaart € 485,00
Uitvaart met livestream € 560,00
Uitvaart met koor € 560,00 
Grafrechten 20 jaar 
enkeldiep € 1750,00
Grafrechten 20 jaar 
dubbeldiep € 1980,00
Grafrechten 20 jaar dubbel 
naast elkaar € 2210,00 
Urnenmuur 20 jaar € 1590,00

Kosten verlenging: 
Enkeldiep per 10 jaar € 570,00
Enkeldiep per 5 jaar € 308,00

Enkeldiep per jaar € 69,00
Dubbeldiep per 10 jaar € 685,00
Dubbeldiep per 5 jaar € 377,00
Dubbeldiep per jaar € 86,00
Dubbelbreed per 
10 jaar € 800,00
Dubbelbreed per 5 jaar € 446,00
Dubbelbreed per jaar € 103,00
Urnenmuur 10 jaar € 685,00
Urnenmuur 5 jaar € 377,00
Urnenmuur 1 jaar € 86,00

Extra Vieringen 
Doopviering € 40,00
Eerste Communie € 40,00
Vormsel € 40,00

R.K. Begraafplaats Sint Lucia Mierlo-Hout 

Mededeling graf 
en urn-rechten  

Volgens de richtlijnen van het bisdom Den Bosch 

Tarieven 2021  

Magis
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
T 0492 - 666 000
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl

Ik ben er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Gastvrij, sociaal 
en vriendelijk.

Felicitaties aan alle kinderen 
en hun ouders die in 2020 hun 
eerste communie vierden in 
onze Damiaanparochie: 

St. Luciakerk 

Zaterdag 4 juli vieringen van 
10.00 en 14.00 uur: Filip Za-
blocki, Nadia Orzeszek, Lena 
Sambor, Cassandra Bujalska, 
Zoë van de Westerlo, Rens 
van Eekert, Florian Dow-
ling, Jens Roozendaal, Jacky 
van Heel, Guus Bakels, Stan 
Hartogs, Lani van Boxmeer, 
Dyano van Dijk. 

Zaterdag 11 juli vieringen van 
10.00 en 14.00 uur: Dwayne 
van Boven, Lotte van de Mos-
selaar, Zoë Lipscomb, Lins 
Bennenbroek, Veerle Bennen-
broek, Rona de Groot, Ace-

lynn Smits, Saar van Oijen, 
Thom Wijnen, Djoley van der 
Wijst, Joost Martens, Jessie 
Snijders.  

Zondag 6 september viering 
om 14.00 uur: Fenna van Lier, 
Quinn Bevers, Faith Braaf, 
Fleur Keuning, 
Julie Rouwette, Tess Roeffen. 

St. Trudokerk
 
Zaterdag 8 augustus: Jelle 
van der Wey, Kai van der Wey, 
Marissa van de Sande, Jules 
Vogels, Hannah de Brouwer, 
Lorena Vasiljevic, Willemien 
van Gulik, Max Haans, Alicia 
Kager, Gijs Adriaans, Faas van 
Bragt. 

Van harte proficiat aan de 
kinderen en de ouders!

Communicanten 2020

Vormelingen 2020 
Felicitaties aan alle vormelin-
gen en hun ouders met het 
sacrament van het Vormsel 
wat we samen vierden in de 
Luciakerk

Vrijdag 13 november vieringen 
van 18.00 en 19.30 uur: Sander 
van Weverwijk; Jules Hen-
drickx, Rick van de Laar, Broos 
Swinkels, Sanne Rooijakkers, 
Kaatje Valkenburg, Isabella 
Kager, Jan van Oorschot, Di-

ego Ricart Rijkers, Linn van 
Asten, Emma Ruyters, Floor 
van de Wiel, Lindsey van de 
Sande, Daphne Bilik

Vrijdag 20 november vierin-
gen van 18.00 en 19.30 uur: Pe-
pijn van den Hurk, Nika Neer-
vens, Jordi Menken, Evi Saris, 
Tobias Hüsken, Dean Lie-
brecht, Jef van Lierop, Lotus 
van Zutphen, Marie van Gulik, 
Esmee Smit, Ryan Kartadi. 

Tijdens de kerstdagen zijn de kerststallen in de Damiaanparochie ook ONLINE te bezichtigen. 
Ga hiervoor naar de website www.kerkdienstgemist.nl en zoek vervolgens naar Sint Trudokerk of 

de Sint Luciakerk. Tijdens de uitzending van de Luciakerk zal tevens het Kerstverhaal gelezen 
worden van Dick Bruna.

Kerststal ook ONLINE te zien
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Met een viering (in de kerk of in het crematorium verzorgd door de parochie) namen wij afscheid van:

St. Lucia
Ad van Stiphout overleden 16-12-2019 in de leeftijd van 88 jaar

Ria Haast-Bombeeck overleden 24-12-2019 in de leeftijd van 85 jaar
Riek van Otterdijk-Berends overleden 13-01-2020 in de leeftijd van 86 jaar

Martien Dirks overleden 01-02-2020 in de leeftijd van 86 jaar
Jan van der Linden overleden 15-02-2020 in de leeftijd van88 jaar

Cisca Schepers-van de Mortel overleden 02-03-2020 in de leeftijd van 93 jaar
Riet Lingers-Manders overleden 06-03-2020 in de leeftijd van 86 jaar

Toos Melis-Büchner overleden 11-03-2020 in de leeftijd van81 jaar
Antonetta Tans-Hendriks overleden 17-03-2020 in de leeftijd van 72 jaar
Ardina Verhees-Hendriks overleden 23-03-2020 in de leeftijd van 90 jaar

Annemie van de Warrenburg-Nouwens05-04-2020 in de leeftijd van 81 jaar
Toos van den Broek-Bax overleden 13-04-2020 in de leeftijd van 88 jaar

Jan van Rest overleden 24-04-2010 in de leeftijd van 84 jaar
Hyacintha Otten-van Wetten overleden 28-04-2020 in de leeftijd van 90 jaar

Annemie Kandelaars-Verschure overleden 04-05-2020 in de leeftijd van 78 jaar
Willemien van Roij-van Stiphout overleden 06-03-2020 in de leeftijd van 87 jaar
Sjaan van der Linden-van Schaik overleden 16-06-2020 in de leeftijd van90 jaar

Bep van Rijsingen-van Gennip overleden 17-06-2020 in de leeftijd van 94 jaar
Harrie van Asten overleden 30-06-2020in de leeftijd van 84 jaar

Marian van den Bosch-Raijmakers overleden 06-07-2020 in de leeftijd van 59 jaar
Jo van Vegchel-van den Wartenberg overleden 02-09-2020in de leeftijd van 76 jaar

Maria van den Berg-Jacobs overleden 16-09-2020 in de leeftijd van 95 jaar
Marie-Thérèse Panhuijzen overleden 17-09-2020 in de leeftijd van 48 jaar

Toos van den Heuvel-van de Sande overleden 16-10-2020 in de leeftijd van 81 jaar

St. Trudo en O.L.V. Kerk 
Frans Cornelissen overleden overleden 9-12-2019 in de leeftijd van 89 jaar

Miel van der Heijden overleden 9-12-2019 in de leeftijd van 87 jaar
Pauline Meijer-Termeer overleden 12-12-2019 in de leeftijd van 73 jaar

Dora Hekkens-van Haandel overleden 24-12-2019 in de leeftijd van 91 jaar
Fransje Hornix-Bloemen overleden 25-12-2019 in de leeftijd van 92 jaar

Francien van den Elsen-Knoops overleden 26-12-2019 in de leeftijd van 72 jaar
Roos van de Kerkhof-Peeters overleden 31-12-2019 in de leeftijd van 93 jaar

Riet Raijmakers-Cunnen overleden 2-1-2020 in de leeftijd van 84 jaar
Riet van den Eertwegh-van der Heijden overleden 13-1-2020 in de leeftijd van 95 jaar

Annie Meulendijks-Hendrix  overleden 24-1-2020 in de leeftijd van 82 jaar
Piet Hein van Thiel overleden 12-2-2020 in de leeftijd van 79 jaar

Ton van Wetten overleden 4-3-2020 in de leeftijd van 76 jaar
Ad Mutsaers overleden 30-3-2020 in de leeftijd van 91 jaar

Hendrik Merks overleden 30-3-2020 in de leeftijd van 92 jaar
Elly Swinkels-Strijbosch overleden 9-4-2020 in de leeftijd van 88 jaar
Dein van Soest-Drukker overleden 10-4-2020 in de leeftijd van 93 jaar

Jo van Hoof-Hagebols overleden 11-4-2020 in de leeftijd van 92 jaar
Sophia van der Pas-Swinkels overleden 21-4-2020 in de leeftijd van 90 jaar

Jan van de Koevering overleden 2-5-2020 in de leeftijd van 88 jaar
John Raymakers overleden 5-5-2020 in de leeftijd van 89 jaar

Anton Derks overleden 11-5-2020 in de leeftijd van 79 jaar
Miek Pleging-de Roij overleden 12-5-2020 in de leeftijd van 90 jaar

Theo Jansen overleden 13-5-2020 in de leeftijd van 69 jaar
Jan Kuijpers overleden 24-6-2020 in de leeftijd van 86 jaar

Ria van den Boom-Beniers overleden 16-7-2020 in de leeftijd van 81 jaar
Frans van Santvoort overleden 23-7-2020 in de leeftijd van 85 jaar

Maria van den Berkmortel-Verbakel overleden 3-8-2020 in de leeftijd van 80 jaar
Jan Reincke overleden 15-8-2020 in de leeftijd van 90 jaar
Harry Reloe overleden 5-9-2020 in de leeftijd van 90 jaar

Jan van der Heijden  overleden 11-9-2020 in de leeftijd van 68 jaar
Riet Boetzkes-Heijwegen overleden 17-10-2020 in de leeftijd van 87 jaar

Hans van der Meulen overleden 20-10-2020 in de leeftijd van 85 jaar
Gerard de Wit overleden 21-10-2020 in de leeftijd van 79 jaar

Christien Coolen-van der Linden overleden 11-11-2020 in de leeftijd van 96 jaar
Yvonne Mutsaers-Slegers overleden 23-11-2020 in de leeftijd van 93 jaar



11e jaargang • nummer 1          December 2020

6

Zoals iedereen in oktober heeft 
vernomen, heb ik per 1 janu-
ari een nieuwe benoeming 
aanvaard als rector van het 
Sint Janscentrum te ’s-Herto-
genbosch. Toen deze benoe-
ming besproken werd was mijn 
eerste reactie dat ik nog maar 
pas in de parochie Damiaan de 
Veuster begonnen was. Het ge-
voel dat ik na amper twee jaar 
alweer vertrek uit een gemeen-
schap die mij ontzettend harte-
lijk verwelkomd heeft, en het 
mij buitengewoon goed naar de 
zin heeft gemaakt, zorgt ervoor 
dat een afscheid niet gemakke-
lijk is. 

Toch zal een verhuisbedrijf mijn 
spullen op 6 januari inladen om 
ze naar mijn nieuwe adres te 
brengen.
In het weekend van 2 en 3 janua-

ri zal ik voorgaan in de eucharis-
tievieringen en officieel afscheid 
nemen. Gelukkig kunnen we 
dankbaar gebruik maken van de 
livestream omdat er maximaal 
dertig kerkgangers aanwezig 
kunnen zijn. Mijn herinnering 
aan de feestelijke installatievie-
ring op 1 juni 2019 ligt nog vers 
in mijn geheugen en is voor mij 
onvergetelijk. Mario Coolen 
heeft met prachtige foto’s een 
mooi aandenken in boekvorm 
samengesteld.  

Terugkijkend op deze periode, 
ben ik vooral dankbaar. Deze 
parochie heeft de kenmerken 
van mensen die met elkaar te 
maken willen hebben, begaan 
zijn met elkaars levensverhaal. 
Door deze oprechte belangstel-
ling naar- en zorg voor elkaar 
zonder opdringerigheid, ont-
staat de welbekende Brabantse 
gemoedelijkheid. Daar ligt het 
geloof als vanzelfsprekend aan 

ten grondslag. Of ik nu in de 
kerk stond of in de sacristie, in 
de pastorie aan de deur, in de 
keuken, aan de vergadertafel of 
bij iemand thuis in de kamer, er 
was altijd een goede klik. Zelfs 
in een tijd van Corona die veel 
activiteiten op een zeer laag 
pitje heeft gezet, is de tijd toch 
omgevlogen.

Dankbaar ben ik voor enkele 
memorabele evenementen. 
Met de misdienaars en acolie-
ten gingen we naar de Efteling, 
het jaar erna waren we gezellig 
in de tuin van de pastorie met 
een BBQ. De parochiereis naar 
Leuven die een pelgrimage was 
naar de heilige Damiaan de 
Veuster, heeft mij geraakt. Niet 
alleen omdat het indrukwek-
kend is wat je kunt zien en ho-
ren over zijn leven van geboorte 
tot sterven, maar ook omdat 
het gelovige en sociale hart van 
Damiaan herkenbaar is in onze 

parochie. De Boerenbruiloft was 
niet alleen mijn eerste Mis in de 
parochie, maar was ook een 
kennismaking met een gezel-
schap dat zich geheel richt op 
de hele bevolking van dit stukje 
Helmond. Ook de Gilde waar 
ik de kans kreeg om koning te 
schieten, ware het niet dat Wet-
houder Harrie van Dijk mij net 
voor was om de vogel naar be-
neden te halen. Het Gilde gaat 
voortaan in een nieuw tenue, 
werkelijk prachtig en doordacht 
bij de tijd gebracht. Mierlo-Hout 
mag trots zijn op deze leven-
dige en gezellige mensen die 
tegelijkertijd serieus bijdragen 
aan het samenleven van Mier-
lo-Hout. Met de Zonnebloem 
mocht ik een jubileum vieren 
en ook de KBO is zeer actief 
en begaan met haar leden. Bij-
zonder waren de momenten in 
de Sint Trudokerk in Stiphout 
toen pastoor Jo van Kessel op 
een stralende zonnige dag zijn 
plaats achter het altaar verwis-
selde met voortaan een plaats 
in de kerkbanken. Een blijmoe-
dig herder zal hij altijd blijven, al 
is het nu op een teruggetrokken 
manier. In onze samenwerking 
hebben diaken Ton Schepens, 
diaken Dudley en ik elkaar goed 
leren kennen. Wij vormden een 
team waarin we elkaar aanvul-
den om gezamenlijk de handen 
uit te strekken. Het parochiebe-
stuur maakte dat wij onbezorgd 
ons werk konden doen. De be-
stuursleden doen hun werk zeer 
Bijbels in het verborgene, in de 
veronderstelling dat God die in 
het verborgene is hen erom zal 
lonen. ‘Gott vergelts’, zeggen ze 
in een plaatsje waar ik wel eens 
op vakantie ben geweest. Dat 
vind ik een mooi en toepasselijk 
gezegde. En dat geldt natuurlijk 
iedereen die zich op wat voor 
manier ook inzet om van onze 

parochie een levendig geheel te 
maken waar alles goed draait 
en loopt. Het is indrukwekkend 
hoeveel hand en spandiensten 
er gedaan worden.
Bijzondere indruk maakte het 
gezin dat als vluchteling hier 
verbleef, en dat in een plechtige 
viering gedoopt werd.

Het gebied van Helmond waar-
toe onze parochie zich uitstrekt 
is groot en divers. Zoals overal 
leven mensen hier met voor-
spoed en tegenspoed, met ziek-
te en gezondheid, met rijkdom 
en armoede. Maar zolang er 
aandacht en zorg is vanuit een 
geloof dat wij vanuit dezelfde 
bron leven, dat de zon zonder 
onderscheid des persoons op-
gaat voor eenieder, gloort er 
hoop in de toekomst dat we 
ons geen zorgen hoeven maken 
want alles komt goed.

Dit gelovig vertrouwen danken 
wij aan Jezus wiens geboorte wij 
heden vieren. Hij heeft ons van 
de ene Vader gesproken en ons 
de ene Geest geschonken.

In deze Geest zijn wij verbon-
den, ook al gaan wij uit elkaar.
In de Vormselviering besloot 
Deken Paul Janssen die mij des-
tijds installeerde tot pastoor met 
de zegen waarmee ik nu ook wil 
besluiten:

Dat de weg je tegemoet mag 
komen

met de wind steeds in je rug
Dat de warme zon jouw gezicht 

beschijnt.
Dat de regen heel zachtjes zal 

vallen op je veld
en dat tot we elkaar weerzien,
God jou zal dragen in de palm 

van Zijn hand.

Een periode vol dankbaarheid  
DAMIAAN

Lieve mensen, 

Heel hartelijk dank voor de mooie tijd in deze prachtige parochie, waar ik 
met liefde en plezier, diaken heb mogen zijn. Ik kon dat alleen maar samen 

met u doen. Ik kijk terug op vele intense en mooie contacten met u. Het 
afscheid was grandioos en daar kijken wij met veel genoegen op terug. 

Dank daarvoor. Ik wens u voor de toekomst veel gezondheid en liefde toe.
 

Ton Schepens, diaken
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Op zondag 8 november j.l. werd 
in de kerken afgekondigd dat 
ik benoemd ben tot uw nieuwe 
pastoor. Hoewel ik voor velen 
geen onbekende ben, wil ik me 
toch heel graag aan u voorstel-
len.

Korte levensloop  
Op 19 december 1971 zag ik in 
de Palmhoutstraat in Mierlo-
Hout het levenslicht. Een paar 
jaar later verhuisden we naar 
de Heeklaan en heb samen met 
mijn jongere broer Rob een zeer 
gelukkige jeugd gehad. Nog 
steeds wonen mijn ouders aan 
de Heeklaan en dat vind ik reu-
zefijn! 
Als klein kind wilde ik al priester 
worden, maar dat weerhield mij 
er niet van om toch een leven 
te leiden zoals iedere jongere 

dat op die leeftijd doet. Mijn 
priesteropleiding heb ik gehad 
op het St. Janscentrum in Den 
Bosch, waar ik genoten heb van 
mijn studie theologie. Je raakt 
vertrouwd met Grieks, Latijn en 
Hebreeuws. Je leert denken als 
een jurist vanwege het kerkelijk 
recht, als historicus vanwege 
de kerkgeschiedenis, als soci-
oloog en psycholoog vanwege 
de omgang met mensen. Je leert 
de geschiedenis kennen in haar 
opvattingen en gedachten. De 
kijk van een bepaalde tijd op de 
persoon van Jezus van Nazareth 
en Zijn betekenis voor de we-
reldgemeenschap. 

Op 1 september 1996 begon ik 
aan mijn stage in de parochies 
Leuth en Ooij & Persingen, gele-
gen in de Ooijpolder bij Nijme-
gen. 
In datzelfde jaar werd ik op 9 
november tot diaken gewijd en 
de priesterwijding volgde op 24 
mei 1997. Mijn Eerste Heilige Mis 
mocht ik vieren in de Luciakerk. 
Daarna werd ik op 1 oktober 
1999 benoemd tot pastoor in 
Geffen en Vinkel en zes jaar la-
ter tot pastoor van de parochies 
H. Willibrordus en de H. Caecilia 
in Berkel-Enschot. Deze paro-
chies gingen samen met Uden-
hout en Biezenmortel op in de 
nieuwe fusie-parochie H. Paus 
Johannes XXIII en daarvan werd 
ik op 1 september 2012 de eerste 
pastoor.
Op 1 december 2015 kwam mijn 
benoeming tot pastoor van de 

Franciscusparochie Asten-So-
meren. 
En nu dan naar de Heilige Da-
miaan de Veuster-parochie, een 
kans die ik maar eens in mijn 
leven krijg.

Pastoraat 
Ik vind het heel bijzonder dat ik 
vanaf 1 januari 2021 mag gaan 
werken in mijn geboortestad! 
Toen de bisschop mij vroeg om 
pastoor van de Damiaanparo-
chie te worden moest ik meteen 
denken aan dat bekende liedje 
van Gerard van Maasakkers: 
Hier heur ik thuis. En waor ik 
ook hene gao. Hier heur ik thuis.
Zo voelt Mierlo-Hout voor mij. 
Maar ook Stiphout. Mijn oma 
is er geboren en getogen en in 
de Trudokerk trouwde zij in op 
10 oktober 1944 met mijn opa. 
Haar ouders liggen tot op de 
dag van vandaag begraven op 
het Trudo-kerkhof. Diverse fa-
milieleden wonen nog steeds in 
Stiphout alsmede ook diverse 
oud-klasgenoten van de mid-
delbare school.

Als ik aan Helmond-West denk, 
denk ik aan de grote Godde-
lijke Voorzienigheidkerk met 
Jos Simons als bezielende pas-
tor. Kerkelijke activiteiten van 
de middelbare school werden 
daar gehouden; waaronder ook 
de avondwake van de adjunct-
directeur die op 42-jarige leeftijd 
op school overleden was. 
Mijn passie is pastoraal werk. 
Met veel plezier werk ik als 

priester. Omgaan met mensen, 
in lief en leed en luisteren naar 
wat hen blij en gelukkig maakt; 
maar ook wat hen pijn doet en 
verdrietig maakt. Met mensen 
een stukje van hun levensweg 
afleggen, is in mijn ogen een 
grote gunst die je krijgt aange-
boden. Zo heb ik dit in de afge-
lopen jaren mogen ervaren en 
ervaar het nog steeds. Dit alles is 
geplaatst tegen de achtergrond 
van een geloofsgemeenschap, 
waarbinnen dat leven gevierd 
wordt, met het verhaal van onze 
enige voorganger in het leven, 
Jezus Christus als onze inspira-
tiebron.
De geloofsgemeenschap is een 
open, uitnodigende en veelkleu-
rige gemeenschap, waar ieder-
een welkom is om een gezonde 
eigenwaarde te ontwikkelen en 
open oog en oor te zijn voor el-
kaar, met wie men het leven sa-
men viert. 
Ik wens ons allen binnen de Da-
miaanparochie veel creativiteit, 
moed, energie en vreugde toe 
waar elk mens van goede wil tot 
zijn of haar recht kan komen, als 
het gaat om ons geloven in het 
leven, dit bij vreugde en verdriet 
en dat samen te vieren en te be-
leven. En ik hoop dat ik daar een 
steentje aan mag bijdragen. Tot 
uw vreugde! 
Mogen wij mensen zijn met een 
ruim hart, aan wie het te zien is 
dat hun geloof hen goed doet. 
Mensen die vreugde schep-
pen: in hun gebed, in hun delen 
en zorgen, in hun hoop op een 

mooiere wereld en hun geloof in 
trouw en betrouwbaarheid.

Tot slot
Verwacht van mij geen wonde-
ren, maar ik zal alles doen wat 
in mijn vermogen ligt; ik zal al-
les geven waarvan ik bezield ben 
om samen met u te werken aan 
ondersteuning en verdere uit-
bouw van deze geloofsgemeen-
schap, onze Damiaanparochie. 
Dit alles vanuit het Evangelie in 
de traditie van onze Wereldkerk. 
Ik hoop en verwacht dat we el-
kaar daarin altijd rechtstreeks 
in een open en eerlijke houding 
tegemoet zullen treden.
Ik kan niet ruiken of iemand 
mijn pastorale hulp nodig heeft. 
Bent u ziek; zit u met een pro-
bleem; heeft u behoefte aan een 
luisterend oor; wilt u graag uw 
verhaal vertellen of vindt u het 
belangrijk dat ik een keer op 
bezoek kom; schroom dan niet 
om mij te bellen. Ik kan aan de 
buitenkant niet zien wat er aan 
de binnenkant leeft. 
Neem dus zelf contact op dan 
maken we een concrete af-
spraak!
Weet in ieder geval wel, dat alles 
wat u mij in vertrouwen vertelt, 
bij mij blijft.

Tot ziens: in de kerk, op straat, 
op Facebook of Instagram, of 
waar dan ook!!

Een hartelijke groet,

Pastoor Pieter Scheepers.

DAMIAAN

Een nieuw begin

F | ©Pastoor Pieter Scheepers.

Per 1 november 2020 ben ik door 
Bisschop De Korte als diaken 
benoemd in uw parochie. Een 
goede reden om me even aan u 
voorstellen.
Mijn naam is René Ignatius de 
Weerd, en ik ben in 1962 in De-
venter, de Koek- en beddenstad 
van Nederland geboren. Na de 
(toen nog) lagere en middelbare 
school ben ik in Utrecht muziek 
gaan studeren. Muziek is mijn 
levenslange passie.

Van huis uit ben ik niet christe-
lijk opgevoed. Mijn moeder was 
niet belijdend lid van de Her-
vormde Kerk en mijn vader was 
‘niets’. Tijdens mijn muziekstu-
die heb ik geloof en Kerk leren 
kennen. Dat heeft mijn leven 
veranderd. Ik ben opgenomen in 
de Kerk en heb mij daarna actief 
voor de Kerk ingezet.

Later kwam daar de studie the-
ologie in Nijmegen bij, die ik in 
1997 heb afgerond. Mijn eerste 

baan was in West-Friesland, 
waar ik de parochies heb onder-
steund bij het opzetten van sa-
menwerkingsverbanden en de 
regionale diaconie. In 2001 ben 
ik naar Brabant verhuisd om 
in de parochie Drunen te gaan 
werken. In 2004 heeft Bisschop 
Hurkmans mij diaken gewijd, 
en ben sindsdien actief geweest 
in de parochie Vlijmen en, vanaf 
2008, in de kathedrale parochie 
van Breda. De afgelopen 3 jaar 
heb ik aan een project in Rotter-
dam gewerkt rondom eenzame 
ouderen. En nu keer ik weer 
naar Brabant terug, en wel naar 
uw parochie.

Ik ben sinds 2001 getrouwd met 
Daphne, die uit Geldrop komt. 
Zij was ook de reden waarom 
Brabant mijn thuis geworden, 
hoewel zij nu in Rotterdam 
werkt, als perschef voor het Bis-
dom daar. Daarnaast is zij pro-
jectleider van www.katholiekle-
ven.nl. Een zeer informatieve 
website, kijkt u zelf maar!

Naast theoloog en musicus ben 

ik ook filosoof. In 2009 ben ik in 
Tilburg afgestudeerd. Als filo-
soof ben ik lid van het Interna-
tionale Johann-Gottlieb-Fichte 
Gesellschaft, en groep filosofen 
die zich bezig houdt met het 
onderzoek van Fichtes filosofie. 
Dat klinkt allemaal zeer moeilijk 
en verheven, maar weest u niet 
bang: ik ben en blijf een gewoon 
mens die met beide benen in de 
klei staat!

Pastoraat is voor mij naast de 
mensen staan en samen met 
hen op weg gaan, de weg die 
Christus ons wijst. Dat is de weg 
van nabijheid, verbondenheid, 
solidariteit en liefde. Ik heb wat 
dat betreft al veel mooie dingen 
over uw parochie gehoord, en ik 
kan zeggen dat ik daardoor ook 
extra gemotiveerd ben om bij 
u aan de slag te gaan. We zul-
len elkaar zeker in de toekomst 
ontmoeten. Moge Gods zegen 
rusten op ons werk en onze pa-
rochie!

René de Weerd, diaken.

Een nieuwe 
diaken 

F | © Diaken René de Weerd. 

DAMIAAN
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St. Lucia
Elodie 
Weber

St. Lucia
Louella 
Deckers

St. Lucia
Julia 

Teeuwen

St. Lucia
Hassan Johannes 

Roozbahani

St. Lucia
Donny 

Söhngen

St. Lucia
Giti Esther 

Teimori

St. Lucia
Mahoor Maria 

Nel Roozbahani

St. Lucia
Mahdyar Jozef 

Jan Roozbahani

St. Lucia
Ties 

Smits

St. Lucia
Kyano 

Leenders

St. Lucia
Christiano 

van Deursen

St. Lucia
Christiano 

van Deursen

St. Lucia
Kyano 

Klaassen

St. Lucia
Liana 
Loza

St. Lucia
Laurens van de 

Westerlo

St. Lucia
Merel 

van de Kerkhof

St. Lucia
Dex van den 

Boogaard

St. Lucia
Lotte 

van de Broek

St. Lucia
Emma 

van de Kerkhof

St. Trudo
Oscar Leon 
Matusukas

St. Trudo
Livay 

van Moorsel

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 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

“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

Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding

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

WWW.DAMIAANHELMOND.NL

Een tweeduizendtal jongeren uit zowat de hele 
wereld wisselde in de derde week van novem-
ber online ideeën uit over de uitbouw van een 
alternatieve en duurzame economie in de zin 
van de encyclieken Laudato sí (2015) en Fratelli 
tutti (2020) van paus Franciscus. Oorspronke-
lijk was gepland dat de jongeren in Assisi zou 
samenkomen. Maar door de coronapandemie 
moest de bijeenkomst virtueel plaatsvinden. De 
organisatoren hopen dat in het najaar van 2021 
in Assisi alsnog een fysieke ontmoeting zal kun-
nen plaatsvinden.

Het evenement, met als thema: De Economie 
van Sint-Franciscus, streeft er vooral naar jonge 
economen, sociale wetenschappers en onderne-
mers samen te brengen die zich bezinnen over 
en laten inspireren door leven en werk van il 
poverello* met het oog op een alternatieve en 

duurzame economie. Zij worden daarbij bege-
leid en gestimuleerd door enkele ervaren speci-
alisten, onder meer de Nobelprijswinnaar voor 
Economie 2006 en grondlegger van het micro-
krediet Muhammad Yunus, bevrijdingstheoloog 
Leonardo Boff en de Duitse econoom Peter Bo-
finger. Het startschot werd woensdag gegeven 
door kardinaal Peter Turkson, prefect van het 
Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale 
Menselijke Ontwikkling, dat medeorganisator 
is van het evenement. Tijdens die openingsses-
sie was onder meer een livevideo te zien van de 
Vierdewereldbeweging, die in 1957 in Parijs werd 
opgericht.

(Bron: Kerknet redactie, www.kerknet.be)
* Il Poverello is de term om de beweging aan te 
duiden van de idealen van Sint Franciscus van 
Assisi.

Nieuws van de wereldkerk
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Lokaal, persoonlijk en voor ieder budget.

Dag en nacht, óók tijdens de feestdagen
0492 - 780 660
(overlijden melden & informatie)

www.uvdk.nl  |  www.uitvaartverzorginghelmond.nl

Kleinschalig familiebedrijf met ruim 30 jaar ervaring in het 
organiseren van uitvaarten in Helmond en omgeving.

   -  Eén contactpersoon vanaf het eerste contact.
   -  Stap voor stap: niet alles in één gesprek regelen.
   -  Onafhankelijk: het gaat erom wat ú wilt.
   -  Eerlijk en realistisch advies en ondersteuning.
   -  Transparante kosten: tijdens onze gesprekken geven we
      altijd aan wat iets kost, zo maakt u weloverwogen keuzes.
   -  Groot lokaal netwerk en ‘korte lijntjes’.
   -  Eigen drukkerij: 100% maatwerk, � exibel, snel en altijd
      een papieren proefdruk vooraf.
   -  Vervoer in eigen beheer: geen vreemden om u heen.
   -  Budgetuitvaart al mogelijk vanaf € 1695,-

Vanuit onze eigen uitvaartcentra in Helmond en Mierlo onder-
steunen wij iedereen, ongeacht levensovertuiging of budget. 
Ook als u verzekerd bent bij DELA, Monuta of elders mogen 
wij u gewoon helpen.        Wij vertellen u graag meer...

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Edwin en Luuk van de Kerkhof

WWW.DAMIAANHELMOND.NL

Hoe is het met de kleuter- en 
lagere school St. Charles in Oe-
ganda in dit corona tijdperk?
Gedurende mijn laatste bezoek 
aan St. Charles Lwanga school 
in Kifukamisa in januari dit jaar 
werd begonnen met de bouw 
van een van de laatste klasloka-
len.  Ook in Oeganda werd eind 
maart Corona geconstateerd en 
onmiddellijk werd het hele land 
in Lock down gegooid. Toch 
wist het schoolbestuur dit klas-
lokaal in mei af te bouwen. 
Ook met de renovatie van een 
oud klaslokaaltje tot een lokaal-
tje van gewapend beton als com-

puterlokaal kon worden begon-
nen, met de installatie van en-
kele computers wordt gewacht  
tot de scholen weer opengaan. 
Dank aan alle donors, die dit 
weer mogelijk maakten!

Momenteel zijn er in Oeganda 
zo’n 11.000 Corona gevallen, niet 
veel op een bevolking van 42 mil-
joen mensen. Toch zit het land 
compleet op slot en hier speelt 
politiek een grote rol want in ja-
nuari 2021 zijn er Presidentsver-
kiezingen en men wenst geen 
oppositie. Jullie begrijpen wat 
dit betekent tijdens een Lock 
down die steeds verlengd wordt! 
De effecten zijn inmiddels  voor 
de inwoners rampzalig.

Door de Lock down hebben ve-
len geen werk. Er is geen onder-
steuning  net als hier. Er heerst 
honger! Een dokter en/of medi-
cijnen zijn niet te betalen. Dief-
stal, huiselijk geweld, verkrach-
tingen ook van jonge meisjes, 
prostitutie enz. is aan de orde 
van de dag. HIV/Aids is weer 
aan het toenemen.

Een noodkreet om hulp van-
uit de school bereikte ons. De 
school zelf had het grondwater 
op het schoolterrein al beschik-
baar gesteld voor de arme inwo-
ners. 
Samen met het schoolbestuur 
heeft Obumu bekeken hoe wij 
binnen onze doelstelling “on-

derwijs” de school kunnen on-
dersteunen in het bestrijden van 
de effecten van de Lock down, 
zoals mondkapjes, desinfectie 
materiaal, zeep, plastic hand-
schoenen en voorlichting. Hier 
is gebrek aan.
Er werd een programma opge-
zet waarin de vrouwen, die op 
school les krijgen een grote rol 
spelen. Zij maken nu mondkap-
jes en zeep op school, in groep-
jes van 6 onder toezicht en met 
afstand. Aan deze vrouwen en 
de inwoners wordt door een 
ingehuurde verpleegster voor-
lichting gegeven over Corona, 
bescherming op alle gebied en 
hygiëne, die de inwoners behoe-
den voor de vele gevaren die de-

ze situatie met zich meebrengt. 
Nogmaals dank aan allen, die 
ook dit mogelijk maakten.

De foto’s zeggen genoeg.
Het hongerprobleem is inmid-
dels zo groot, dat wij in novem-
ber 300 Euro hebben overge-
maakt om de allerarmsten deze 
maand op school eenmaal per 
dag een papmaaltijd van mais-
meel te kunnen geven.

Uw gift, groot of klein, is van 
harte welkom op: 

Obumu Nederland – Uganda, 
Bankrekening: 

NL47RABO 0323995020
Met vermelding 

Noodfonds St. Charles.

Corona verandert de wereld, ook in Oeganda
DAMIAAN

VoorlichtingHet nieuwe klaslokaal Zeepproductie

    Corona verandert de wereld, ook in Oeganda.    
 

Hoe is het met de kleuter- en lagere school St. Charles in Oeganda in dit corona tijdperk? 
Gedurende mijn laatste bezoek aan St. Charles Lwanga school in Kifukamisa in januari dit jaar         
werd begonnen met de bouw van een van de laatste klaslokalen.  Ook in Oeganda werd eind maart 
Corona geconstateerd en onmiddellijk werd het hele land in lock-down gegooid. Toch wist het 
schoolbestuur dit klaslokaal in mei af te bouwen.  
Ook met de renovatie van een oud klaslokaaltje tot een lokaaltje van gewapend beton als 
computerlokaal kon worden begonnen, met de installatie van enkele computers wordt gewacht  tot 
de scholen weer opengaan. Dank aan alle donors, die dit weer mogelijk maakten! 
 
Momenteel zijn er in Oeganda zo’n 11.000 Corona gevallen, niet veel op een bevolking van 42 
miljoen mensen. Toch zit het land compleet op slot en hier speelt politiek een grote rol want in 
januari 2021 zijn er Presidents verkiezingen en men wenst geen oppositie. Jullie begrijpen wat dit 
betekent tijdens een lock-down die steeds verlengd wordt! De effecten zijn inmiddels  voor de 
inwoners rampzalig. 
Door de lock-down hebben velen geen werk. Er is geen ondersteuning  net als hier. Er heerst honger! 
Een dokter en/of medicijnen zijn niet te betalen. Diefstal, huiselijk geweld, verkrachtingen ook van 
jonge meisjes, prostitutie enz. is aan de orde van de dag. HIV/Aids is weer aan het toenemen. 
 
Een noodkreet om hulp vanuit de school bereikte ons. De school zelf had het grondwater op het 
schoolterrein al beschikbaar gesteld voor de arme inwoners.  
Samen met het schoolbestuur heeft Obumu bekeken hoe wij binnen onze doelstelling “onderwijs” 
de school kunnen ondersteunen in het bestrijden van de effecten van de lock-down, zoals 
mondkapjes, desinfectie materiaal, zeep, plastic handschoenen en voorlichting. Hier is gebrek aan. 
Er werd een programma opgezet waarin de vrouwen, die op school les krijgen een grote rol spelen. 
Zij maken nu mondkapjes en zeep op school, in groepjes van 6 onder toezicht en met afstand. Aan 
deze vrouwen en de inwoners wordt door een ingehuurde verpleegster voorlichting gegeven over 
Corona, bescherming op alle gebied en hygiene, die de inwoners behoeden voor de vele gevaren die 
deze situatie met zich meebrengt. Nogmaals dank aan allen, die ook dit mogelijk maakten. 
 

    
Het nieuwe klaslokaal                Zeep productie                                 Voorlichting 
 
De foto’s zeggen genoeg. 
Het hongerprobleem is inmiddels zo groot, dat wij in november 300 Euro hebben overgemaakt om de 
allerarmsten deze maand op school eenmaal per dag een papmaaltijd van maismeel te kunnen geven. 
 
Uw gift,  groot of klein, is van harte welkom op:  
Obumu Nederland – Uganda,  
Bankrekening: NL47RABO 0323995020 
Met vermelding Noodfonds St. Charles. 
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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 € 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

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@

damiaanhelmond.nl 
of bel: 0492-845350.

Contactadressen parochie Damiaan de Veuster
Luciapastorie, Hoofdstraat 157, 5706 AL  Helmond Tel.: 0492-522930. Bank: NL 90 RABO 0123801184

pastoor@damiaanhelmond.nl - parochiebestuur@damiaanhelmond.nl - penningmeester@damiaanhelmond.nl - redactie@damiaanhelmond.nl
Spreekuur pastorie: Dinsdag 9.30u-10.00u donderdag 18.00u-18.30u. Pastorietijden: Dinsdag t/m donderdag van 9.30u-13.30u. Pastoor Norbert Swagemakers, tel. 522930.

Trudopastorie, Dorpsstraat 34, 5708 GH  Helmond. Tel.: 0492-523147
Pastorietijden: Ma. t/m vr. van 10.00u-12.00u. Diaken René de Weerd. diaken@damiaanhelmond.nl. 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

De St. Luciakerk in Mierlo-Hout op een decemberavond. F | © De MierloHoutenaar.

bedankt u voor het vertrouwen
in 2020 en wenst u

prettige feestdagen en een 
voorspoedig en gezond 2021!

AD
COMMUNICATIECOMMUNICATIE
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wilt u uw boodschap kwijt in Brandevoort,
Mierlo-Hout of geheel Helmond?

ONDERNEMER

Adcommunicatie wil u graag ten dienste zijn: 
info@adcommunicatie.nl of bel 0492-845350.

(12x per jaar, 5000 ex.) (12x per jaar, 5000 ex.)

(52x per jaar, 40.000 ex.).

VOOR AL UW DRUKWERK|WEBSITES|OUTDOOR|VERSPREIDING|ADVERTENTIES
OOK OP INTERNET EN SOCIAL MEDIA

WWW.HELMONDNU.NL | WWW.ONSMIERLOHOUT.NL
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De Wijkraad Mierlo-Hout is al 
enkele jaren bezig om Kansrijk 
Mierlo-Hout op te zetten. Een 
organisatie door vrijwilligers 
die ervoor zorgt dat iedereen 
in Mierlo-Hout kan deelnemen 
aan de samenleving: jong en 
oud, met kansen voor iedereen, 
ongeacht afkomt ras of geloof. 

Koffieochtenden
Wellicht hebt u al vernomen van 
de koffieochtenden op maan-
dagochtend, waarbij ook pro-
fessionals aanwezig zijn. Tijdens 
deze bijeenkomsten kunt u alle 
vragen stellen die u bezig houd-
en. De vrijwilligers proberen de 
oplossingen voor u te zoeken, 
zodat u niet van loket naar loket 
wordt gestuurd.

Maaltijden
Ook zijn er maaltijden geboden 
aan inwoners die eenzaam zijn 
of die het gewoon nodig heb-
ben om eens een gezamenlijke 
maaltijd te genieten. En vergeet 
de high tea niet…
Helaas zijn deze bijeenkom-
sten door coronamaatregelen 
momenteel even niet mogelijk, 
maar we hopen daar weer snel 
mee te starten. Wij zoeken nog 
vrijwilligers die willen helpen bij 
Gastvrij Kansrijk. Wil je meer 
informatie of wil je meehelpen, 
bel dan met Reggie Spoormak-
ers. ( 06 52476688).

Huiskamer
En wist u dat door de vrijwil-
ligers van Kansrijk inwoners 
met lichte dementie worden 
opgevangen, twee keer per 
week. Op die manier kunnen we 
de mantelzorgers, die het heel 
zwaar hebben, een dagje ont-
lasten. Deze opvang is ondanks 
de coronamaatregelen nog 
wel voortgezet. Met enige aan-
passingen is het mogelijk om de 
deelnemers toch coronaproof 
een fijne dag te bezorgen.
Op dit moment hebben we 
behoefte aan enkele vrijwil-
ligers die onze gediplomeerde 
medewerkers willen helpen bij 
de begeleiding van de gasten 

op maandag en/of woensdag. 
Het is wenselijk maar zeker niet 
noodzakelijk dat u een zorgach-
tergrond hebt, een warm hart 
voor mensen die lichte demen-
tie hebben is het belangrijkste. 
Het kan ook voor een of enkele 
dagdelen als dat beter uitkomt. 
Wilt u helpen? Wilt u meer in-
formatie? Meld u zich aan en 
zorg ervoor dat de mantelzorg-
ers in Mierlo-Hout worden ont-
last. Doortje Noten kan u van 
alle informatie voorzien (tel. 06-
43454622).

Maatjes
Ook in Mierlo-Hout wonen veel 
mensen die behoefte hebben 
aan iemand die een keertje met 
ze wil gaan wandelen, of samen 
koffiedrinken, boodschappen 
doen, een spelletje etc. Vrijwillig-
er Yvonne heeft dit opgepikt en 
heeft al enkele adressen, waar ze 
regelmatig heen gaat. Een half 
uurtje in de veertien dagen, dat 
is voor sommige mensen al een 
wereld van verschil en 
jij krijgt er heel veel voor terug! 
Het zou fijn zijn als er vrijwil-
ligers zijn die af en toe een zelf-
gekozen uurtje tijd hebben om 
haar te ondersteunen om zo 
meer mensen wat afleiding te 
bezorgen. Meer informatie via 
ybremen12@gmail.com 

Helpende handen 
Bewoners van Mierlo-Hout kun-
nen een beroep doen op vrijwil-
ligers van Kansrijk als ze zelf niet 
in staat zijn om hun tuin te on-
derhouden en niemand hebben 
die helpt. Het kan ook dat alleen 
incidenteel achterstallig tuinon-
derhoud nodig is waarna u zelf 
de draad weer oppakt. Wat be-
treft kleine klusjes die bewoners 
niet zelf kunnen klaren: bv. lamp 
ophangen, een kast verplaatsen, 
kleine reparatie, computerhulp, 
etc. mail naar tuinen@kansrijk-
mierlohout.nl of bel 0637372882.

Durf te wensen!
Heb je een wens voor jezelf of 
voor iemand anders? Kansrijk 
Mierlo-Hout weet dat velen een 
wens hebben, maar deze niet in 
vervulling kunnen laten gaan. 
Soms door financiële redenen 
en soms ook door organisa-
torische redenen. Via de Wens-
box van Kansrijk Mierlo-Hout 
kan iedereen die een wens wil 
laten uitkomen voor zichzelf of 
voor iemand anders een wens 

laten uitkomen. Hoe leuk is 
het om iemands wens te laten 
uitkomen? Hebt u een wens of 
kent u iemand met een wens? 
Iedereen kan voor anderen, of 
voor zichzelf een wens doen. 
We leggen contact met de aan-
vrager en kijken wat mogelijk is. 
Mail naar info@kansrijkmierlo-
hout.nl 

Nog meer informatie op de 
website Kansrijk Mierlo-Hout
We zijn ook druk bezig om de 
website voor Kansrijk Mier-
lo-Hout gereed te brengen waar 
u alle informatie en alle contact-
adressen kunt terugvinden. De 
website geeft informatie over de 
visie, doelstellingen, activiteiten, 
vrijwilligers en andere relevante 
zaken. www.kansrijkmierlo-
hout.nl 
Heb je tips of ideeën voor Kan-
srijk neem dan contact op. 
info@kansrijkmierlohout.nl 

Nieuwjaarsbijeenkomst we-
gens coronamaatregelen niet 
mogelijk
Traditiegetrouw nodigt de Wi-
jkraad Mierlo-Hout alle be-
woners van de wijk uit voor de 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Echter 
wegens de maatregelen tegen 
verspreiding van het COVID-19 
virus kunnen we de bijeenkomst 
dit jaar niet invullen zoals we 
dit gewend zijn. Wel zal de Wi-
jkraad in besloten kring de Mier-
loHoutenaar bekendmaken en 
ook de Mierlo-Houtse vereni-
ging die hiervoor uitgekozen 
wordt. Via diverse mediakana-
len zullen we ervoor zorgen dat 
Mierlo-Hout toch op de hoogte 
wordt gebracht van de uitkomst 
van deze verkiezing. 
 
De Wijkraad Mierlo-Hout en 
alle vrijwilligers van Kansrijk 
Mierlo-Hout wensen iedereen 
fijne feestdagen en een gezond 
en voorspoedig 2021 toe!

Hulp voor Kansrijk Mierlo-Hout 
DAMIAAN

Plaatjes kunnen veel zeggen. Zo 
ook dit plaatje waarbij direct de 
blijde gezichten opvallen. Her-
kenbaar zijn de drie koningen 
die hun hulde komen brengen 
aan het pasgeboren kind. Het 
gaat om Jezus, want we zien 
Maria en Jozef, de os en de ezel. 
Boven de stal straalt de ster. 

De koningen hebben geschen-
ken bij zich. Volgens de over-
levering brengen zij goud, wie-
rook en mirre. Over de beteke-
nis daarvan is veel te zeggen. 
Maar hier wil ik me beperken 
tot het geven van geschenken. 
Opvallend is de koning die zijn 
geschenk aan Jezus aanbiedt, 
en Jezus die er zijn hand naar 
uitsteekt. De kunstenaar heeft 
Jezus hoger geplaatst dan de ko-
ning, zo ook de handen. Meestal 
is de ontvangende hand lager 
dan de gevende hand. We kun-
nen ons afvragen wie de gever 
is, en wie de ontvanger. Net als 
bij de eucharistieviering waar 
bij het aanbieden van brood en 
wijn op het altaar klinkt: “Heer, 
wij bieden U de gaven aan die 
Gij ons zelf hebt geschonken”. 
De drie koningen vertegen-
woordigen hun koninkrijken, 
de werelddelen. Jezus vertegen-
woordigt heel de wereld want 
Hij is koning van het heelal. In 
onze geloofsbelijdenis belijden 
wij dat Jezus eniggeboren zoon 
van God is, geboren niet gescha-
pen, één in wezen met de Vader, 
en door wie alles geschapen is. 
De geschenken van de Drieko-
ningen zijn aards waarmee zij de 
goddelijkheid van Jezus willen 
aanduiden. Jezus geeft zichzelf. 
Hij geeft zijn goddelijk hart aan 
de wereld opdat er geleefd kan 
worden.
Door de beperkingen veroor-

zaakt door een vervelend Co-
vid-19 virus worden wij er ons 
op een nieuwe manier van be-
wust wat leven is. Het is niet de 
bedoeling dat mensen eenzaam 
en alleen leven. Het is de bedoe-
ling dat mensen bij elkaar kun-
nen komen in huis en aan tafel 
en op de bank. Het is belangrijk 
dat mensen met elkaar kunnen 
praten, spelen, werken, sporten, 
ontspannen. Het is belangrijk 
om met elkaar rekening te kun-
nen houden, ruimte aan elkaar 
kunt laten als teken van verbon-
denheid. Dat is anders dan wan-
neer mensen onverschillig langs 
elkaar heen lopen. Dan wordt 
niet op afstand gelet, op woor-
den die tegen en over een ander 
gezegd worden, op plaatjes die 
via snapshot wereldwijd wor-
den verspreid en die een ander 
in diskrediet brengen.
Voor mij draagt deze afbeelding 
van de aanbidding van de Drie-
koningen een boodschap van 
wat God aan de wereld schenkt; 
Hij laat weten dat mensen een 
waardevol geschenk zijn aan el-
kaar. En zoals met alle waarde-
volle geschenken, daar ga je niet 
achteloos mee om.
Zullen we dat in deze tijd aan el-
kaar zeggen: ‘dank je voor wie jij 
bent, want jij bent een geschenk 
voor mij.’ Ik wed dat er een ster 
aan de hemel zal stralen over de 
wereld die haar een goddelijke 
glans geeft, kostbaarder dan 
goud, wierook en mirre.

Norbert Swagemakers, pastoor.

Wie schenkt aan wie?
DAMIAAN

Een verpleegkundige geeft een 
voorbeeld hoe geloof in Jezus 
-Mensgeworden voor de men-
sen- inspireert bij haar werk. In 
deze tijd aan het werk zijn in het 
ziekenhuis: nog meer mens zijn 
dan normaal.

In deze vreemde tijd, in de zorg, 
in het ziekenhuis, op de corona-
afdelingen. Ondanks de drukte, 
ondanks de vervelende, hete iso-
latiepakken, toch de tijd nemen 
voor die persoon, die daar ligt, 
afgesloten van alles en iedereen. 
Vaak met familie ver weg, tot 
aan de andere kant van het land. 
Die maar 1x per dag heel even 1 
persoon op bezoek mag ontvan-
gen. Er dan zijn als mens, even 
luisteren, of soms gewoon even 
een hand op de schouder, een 
troostende kneep in de hand of 
arm, een doekje aanreiken om 
de tranen te drogen. Voordat je 
naar binnen gaat, even je gezicht 

laten zien door de glazen deur 
heen, voordat je jezelf verstopt 
in de beschermende kleding en 
alleen nog je ogen zichtbaar zijn 
voor die ander. Niet alleen doen 
waarvoor je vanuit je professie bij 
die persoon op de kamer kwam, 
maar er even zijn als mens, bij 
iemand die bang is, alleen is, 
eenzaam, zorgen heeft over hoe 
nu verder. Nog even vragen of 
je nog iets kunt doen voordat je 
de kamer verlaat en die persoon 
weer alleen achterlaat, wachtend 
op de volgende hulpverlener van 
wie hij alleen de ogen ziet. 

Even mens zijn, gewoon mens, 
omdat het kan. Omdat het moet. 
Voor elkaar. Vooral nu. In deze 
vreemde tijd. In de zorg, maar 
ook daarbuiten. Gewoon mens 
zijn.

C.

Mensen voor mensen
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Kerstprogramma 2020 Damiaanparochie

Vieringen in de kerk van 
Sint Lucia, Mierlo-Hout

Vieringen in de Kerk van de 
Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna

Vieringen in de kerk van 
Sint Trudo, Stiphout

Viering in de Bethlehemkerk

Zondag 20 december 9:30u. 4e Advent
Donderdag 24 december 19:00u. Nachtmis te volgen via livestream
Vrijdag 25 december 9:30u. Eerste kerstdag te volgen via livestream

14.00u. – 16.00u. kerk open om kerststal te bezoeken
Zaterdag 26 december 9:30u.Tweede Kerstdag te volgen via livestream

14.00u. – 16.00u. kerk open om kerststal te bezoeken
Zondag 27 december 9:30u. Feest van de Heilige Familie, 
max. 30 personen door zich aan te melden per mail aan 

secretariaat@damiaanhelmond.nl
14:00u. – 16:00u. Kerk open om kerststal te bezoeken.

Donderdag 31 december 19:00u. Silvester/Oudjaar te volgen via livestream
Zondag 3 januari 9:30u. Driekoningen / afscheid pastoor N. Swagemakers

max. 30 personen door zich aan te melden per mail aan 
secretariaat@damiaanhelmond.nl 

Zaterdag 9 januari 19.00u. Installatie Pastoor Pieter Scheepers, 
ook te volgen via Livestream.

Zaterdag 19 december 17:00u. 4e Advent
Zaterdag 2 januari 17:00u. Driekoningen / afscheid pastoor N. Swagemakers

Zondag 20 december 11:00u. 4e Advent
Donderdag 24 december 21:00u. Nachtmis te volgen via livestream 
Vrijdag 25 december 11:00u. Eerste kerstdag te volgen via livestream 

14.00u. – 16.00u. kerk open om kerststal te bezoeken
Zaterdag 26 december 11:00u. Tweede Kerstdag te volgen via livestream 

14.00u. – 16.00u. kerk open om kerststal te bezoeken
Zondag 27 december 11:00u. Feest van de Heilige Familie,  max. 30 personen door 

zich aan te melden per mail aan secretariaat@damiaanhelmond.nl
Vrijdag 1 januari 11:00u. Heilige Moeder van God/Nieuwjaar, te volgen via livestream
Zondag 3 januari 11:00u. Driekoningen / afscheid pastoor N. Swagemakers max. 30 
personen door zich aan te melden per mail aan secretariaat@damiaanhelmond.nl

Vrijdag 25 december 10.00u. Oecumenische dienst in de Bethlehemkerk, 
voorgangers; Ds. Corine Beeuwkes van Ede en diaken Ton Schepens, muzikaal 

opgeluisterd door Marlotte en Ad Brouwers. Te volgen via livestream van Kerkdienst 
gemist of via de website van de kerk.

HET PASTORAAL TEAM EN HET DAMIAAN
PAROCHIEBESTUUR WENSEN U EEN ZALIG,

VREDEVOL EN EEN GEZEGEND 2021!

Met de opgelegde beperkingen vanwege 
het Covid-19 virus hebben wij de volgende 
overweging gemaakt:

1. Het vieren in de kerk mag geen oor-
zaak worden van besmetting die ons ziek 
maakt.
2. Kerstvieringen zijn over het algemeen 
buitengewoon drukbezochte vieringen 
maar dit jaar is het niet mogelijk om veel 
mensen toe te laten.
Zouden wij een keuze maken voor een 
beperkt aantal kerkgangers dan moeten 
er veel anderen teleurgesteld worden.
3. Wij kunnen gelukkig gebruik maken 
van livestreamdiensten, zodat iedereen in 
de gelegenheid is om het op deze manier 
mee te vieren.

4. Wie de communie met kerstmis graag 
ontvangt kan dat kenbaar maken via 
pastoor@damiaanhelmond.nl. Op eer-
ste kerstdag wordt de communie tussen 
12:00u. en 13:00u. coronaproof aan de 
deur afgegeven met een gebedstekst.

Op kerstavond, Eerste Kerstdag en 
Tweede Kerstdag, als ook op Oudjaar 
en Nieuwjaar wordt in besloten kring 
een eucharistieviering verzorgd, die al-
leen via de livestream gevolgd kan wor-
den. Ga daarvoor naar onze website 
www.damiaanhelmond.nl en klik op de 
icoon van de Luciakerk of de Trudokerk 
om bij de viering te komen. De uitzendin-
gen zijn ook later nog gedurende onge-
veer één week te bekijken. U gaat daar-
voor naar: www.kerkdienstgemist.nl en 
tikt de naam van de kerk in.


