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Pasen 2017: Vriendschap!
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Een zalig Pasen vanuit de Damiaanparochie! (Foto Cofoto, Mario Coolen).
DAMIAAN

De vriendschap met de Jezus, de
verrezen Christus inspireert en
geeft kracht om, door het duister en de onmacht van sommige
momenten heen, je toch in te
zetten opdat allen waardig zouden kunnen leven.
Pasen betekent dat al die bijna
onmogelijke dingen die Jezus
in zijn leven ter sprake bracht,
zoals universele vriendschap
tussen de kinderen van de Vader, of de voorkeur voor armen
en geringe, toch mogelijk zijn.

Pasen betekent dat God, die Jezus uit de doden deed opstaan,
ten volle achter al dat mogelijke
staat. Pasen geeft het diepe vertrouwen dat Hij alles ten goede
keert! Pasen maakt minder
krampachtig, maar vastberadener omdat, luisterend naar
het verhaal van Jezus; dat ieder
mens de geschiedenis van God
en mensen mee mag dragen.
ZALIG PASEN!
Pasen 2017: Hij is verrezen!
Lang heeft Hij niet geleefd, amper 33 jaar.

Hij stierf een weerzinwekkende
dood op het kruis, in de steek
gelaten door bijna al zijn vrienden. Maar op een frisse morgen werd de steen voor het graf
weggerold.
Jezus was niet dood, maar leefde! Zijn vrienden konden het
eerst niet geloven.
Pas toen zij Hem ontmoet hadden, wisten ze het: Hij is verrezen! Dat weten bemoedigde
hen, maakte nieuwe mensen
van hen. Wij ervaren dagelijks
hoe klein en kwetsbaar we zijn,
hoe hard het leven is voor ve-

len. Toch mogen wij aan elkaar
getuigen van een zekerheid die
dieper is dan alle angsten: Christus is verrezen. Wij beseffen dat
Pasen meer betekent dan louter
een herinnering aan Jezus’ verrijzenis. Ook wij willen een stukje
verrijzenis meemaken in ons eigen leven en in het leven van anderen. De steen wegrollen voor
ons eigen graf en voor het graf
van anderen. Wij mogen weg uit
het graf van onze kleinmoedigheid en geloven in de trouw van
onze God die eeuwige toekomst
aanreikt! ZALIG PASEN!

Vastenactie Damiaan voor project MOV in Ghana
De Vastenactie van de Damiaanparochie richt zich dit jaar
op een school in Ghana.
De FIC broeders, een kloosterorde uit Maastricht, die sinds
vijftig jaar ook werkzaam is in
Ghana, heeft ter gelegenheid
van dit jubileum in Nandom,
in het noordwesten van Ghana,
een school gebouwd voor kansarme kinderen uit deze regio.
Het is een basisschool met een
vmbo afdeling, voor leerlingen
van zes tot en met vijftien jaar,
met een maximale capaciteit

van zeshonderd leerlingen. Eerder hadden zij geen toegang tot
kwalitatief onderwijs, wat als
gevolg hun toegang tot vervolgopleidingen beperkte.
De school draait nu een jaar
en heeft twee computerlokalen voor 100 leerlingen die nog
ingericht moeten worden. De
broeders hebben MOV Stiphout, gevraagd hierbij te helpen.
De tafels en banken die nodig
zijn, zullen door leerlingen van
de technische afdeling van de

school worden gemaakt. Met
het aansluiten van de computers en verdere inrichting van de
lokalen is het project begroot op
€12.000,-.
Theo van de Ven en Piet Dekkers hebben afgelopen novem-

ber tijdens hun bezoek in Nandom namens ons, MOV Stiphout, steun toegezegd voor dit
project.

GOED
DRUKWERK
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE
BELLEN!

OOK VOOR UW
RECLAME
VERSPREIDING

Lees verder op pag. 3

0492-845350
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Zaterdag 20 mei 2017:
14.30 uur Luciakerk
Mierlo-Hout

Vrijdag 21 april 2017:
13.00 uur Luciakerk
Mierlo-Hout:

Michel
van der Weide

Glenn van Dooren
Marjon
van den Heuvel

Wendy Beekers

Vrijdag 26 mei 2017:

14.00 uur Sint Trudokerk
Stiphout

Woensdag 24 mei 2017:
12.30 uur Luciakerk
Mierlo-Hout

Dave Sanders

Thijs Willems
Joyce Kardol

Manon van Miert

Vrijdag 9 juni 2017:
14.15 uur Luciakerk
Mierlo-Hout

Zaterdag 3 juni 2017:
15.30 uur Luciakerk
Mierlo-Hout

Mark van Lierop

Joost Slegers
Fatima De Castro

Sally van
Lierop-Kepser
Vrijdag 14 juli 2017:
14.30 uur Luciakerk
Mierlo-Hout

Zaterdag 1 juli 2017:

13.00 uur Sint Trudokerk
Stiphout

Bjorn Janssen

Stéphan de Roodt
Ilse Jacobs

Amber Reemers

Vrijdag 15 sept. 2017:
14.00 uur Luciakerk
Mierlo-Hout

Zaterdag 9 sept. 2017:

Robin Slegers

Martijn Gijsbers

Whitney van
den Thillart

14.00 uur Sint Trudokerk
Stiphout

Noortje Toll
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Magic is something you make...
Ik kijk eens naar buiten en zie
de natuur stapje voor stapje
ontwaken uit de winterslaap.
Wat geniet ik hiervan. De vogeltjes voelen het prille voorjaar
en steeds vaker hoor ik hun vertrouwde gezang om me heen.
Een koolmeesje zoekt hier en
daar al naarstig naar een plekje
voor de toekomstige jongen.
Zo ook hier bij ons in de tuin.
Nieuwsgierig zit er een met
zijn pootjes op het stokje van
het vogelhuisje, dat tegen de
schutting hangt. Schichtig beweegt zijn kopje snel van links
naar rechts. Dan steekt hij zijn
kopje in het ronde gaatje van
het huisje. Opeens verdwijnt hij
naar binnen en vervolgt daar
zijn onderzoek. Het duurt toch
ongeveer tien seconden voordat
hij weer tevoorschijn komt. Snel
vliegt hij over de schutting weg.
Hij blijft in de buurt. Ik weet het
zeker. Hij heeft zijn keuze al gemaakt. Het voorjaar, een nieuwe
fase, een nieuw leven, een nieuw
begin. Ieder jaar beleven we het
opnieuw. Wat verheug ik me
erop. Even staar ik voor me uit,
zonder werkelijk iets te zien.
Voor mij is het zo’n dag vandaag, om even pas op de plaats
te maken. Ik doe dit de laatste
tijd wel vaker. Ik pak graag wat
stiltemomenten, even doorvoelen of ik nog steeds op de juiste
weg zit. Voelt het nog goed? Ik
luister en hoor steeds meer tijdens dit soort momenten. Antwoorden op vragen komen dan
opeens vanzelf en spontaan in
me op. Steeds meer puzzelstukjes vallen op de juiste plek. Dit
alles gaat door mijn hoofd, terwijl ik hier aan tafel zit achter
mijn laptop, op de plaats waar
mijn opgedane inspiratie door
ontmoetingen met mooie mensen en bezoeken aan mystieke,
boeiende plekken steeds wordt
omgezet in verhalen en artikelen. Als ik schrijf gebeurt er iets
van binnen. Ik sta op van mijn
stoel, maak de deurtjes van het
beukenhouten kastje open en
pak de blauwe map eruit. Hierin
zitten teksten en oefeningen van
mijn nieuwste workshop. Het is
in de laatste ontwikkelingsfase.
Ik blader er eens door heen en
lees wat pagina’s over de verschillende thema’s. Opeens voel
ik de energie door me heen stromen en voel me zo blij. Na een
minuut of tien leg ik de map
naast me neer en loop naar de
keuken. Daar pak ik een glaasje
water en loop hiermee terug de
huiskamer in. Weer ga ik aan de
eethoektafel zitten. Terwijl ik
een slokje neem van het water,
dwaalt mijn blik naar buiten.
Het is bewolkt. Nog even en zoals voorspeld, zullen de eerste
regendruppels op de ruiten tikken en hun sporen achterlaten.
Op de schutting zit een merel.
Het mannetje kijkt eens rustig
om zich heen. Vandaag is er
voor mij zo’n moment om even

stil te staan en terug te blikken.
Een week of drie geleden heb ik
eindelijk mijn eerste boek gerealiseerd. Ik weet echt niet of het
de wereld in moet. Een jaar of
drie geleden ben ik aan dit boek
begonnen. Iedere keer legde ik
het weer weg, omdat er voor
mij dan weer andere prioriteiten
aan de orde waren. Tot medio
vorig jaar. Ik kreeg die drang van
binnen. Het moest gebeuren,
het boek moest af. Toch bleef ik
het uitstellen. Ja en toen meldden lichamelijke klachten zich.
Ik schreef in november tijdens
mijn verblijf in het klooster mijn
plan, mijn doel duidelijk uit. Dat
heeft geholpen. De laatste zin
schreef ik intuïtief, vanuit het
niets op: het boek is op 17 maart
2017 helemaal klaar. Wat verbaasde ik me over deze zichtbare belofte op papier. Heel even
sloeg de twijfel toe. Maar in december heb ik me als een kluizenaar teruggetrokken en heb dag
in dag uit aan het boek gewerkt.
In de ochtend begon ik met een
meditatie en daarna stortte ik
me op het schrijven. Het mooie
was, dat ik in een flow kwam,
het stroomde van binnen en
de woorden vloeiden. Precies
op Valentijnsdag was het echt
helemaal af. Een maand eerder
dan dat ik met mezelf had afgesproken. Er viel zowel een geestelijke als een lichamelijke last
van me af. En wat ben ik trots. Ik
heb het toch maar gedaan. Nu
laat ik eerst meerdere mensen
mijn boek lezen. Zij zullen het
met een andere blik bekijken.
Ik kreeg zo de smaak te maken,
dat ik alweer met een tweede
boek ben gestart. Natuurlijk
maak ik jullie nu nieuwsgierig. Toch licht ik nog geen tipje
van de sluier op. Ik laat het nog
even voor wat het is. Wel mooi
vind ik het, om te zien dat als je
een helder acceptabel plan omschrijft, dat realistisch is en tijdgebonden en je houdt je daar
zo aan vast, dat het je ook gaat
lukken. Je stevent door middel

van tussendoelen op je uiteindelijke doel af. Ik spreek op het
moment zoveel mensen om me
heen, waarbij hun groeiproces
in een stroomversnelling is gekomen. Mensen, die een nieuwe
weg inslaan, die hun leven omgooien, nieuwe kansen pakken en uitdagingen aangaan.
De tijd is er klaar voor. We zitten nu universeel in het jaar 1,
dat staat in de numerologische
leer voor een nieuw begin. Kijk
maar naar de wereld. Er is van
alles aan de hand. Omwentelingen vinden plaats. Overal om je
heen hoor je nieuwe geluiden.
Positief, maar ook negatief. De
wereld verandert en wij veranderen mee. Het heeft effect op
ons persoonlijk. Op ons eigen
leven. We worden steeds vaker
en zwaarder getest. Het tempo
gaat sneller. Dus is het niet verwonderlijk dat de groeiprocessen ook in een stroomversnelling komen. Steeds meer mensen luisteren naar de roep van
hun hart. Hierdoor ontstaan er
mooie zielsverbindingen met
pure diepgang. Deze gelijkgestemde zielen trekken elkaar
aan. Ze zitten op dezelfde energiefrequentie, op hetzelfde trillingsniveau. Deze groep wordt
gelukkig steeds groter. Velen
voelen zich geroepen om het
licht verder te verspreiden. Zij
zijn de lichtwerkers hier op
aarde. Weet je hoe ik deze mensen herken? Zonder woorden
lees ik het in de ogen, want zij
tonen immers de spiegels van
de ziel. Het tastbare bewijs, een
herkenning van de ziel. Het is
de aantrekkingskracht van die
onvoorwaardelijke liefde zonder
te oordelen. Het raakt je hart. Je
gaat ervan zingen. En dan merk
je opeens dat je tot het onmogelijke in staat bent…
Nu weet je het zeker, ja… je bent
er rotsvast van overtuigd: Magic
is something you make….
Hetty Aarts
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Antwoord van jonge mensen

Biddende Moeders
DAMIAAN

Wij zijn zeer bemoedigd geworden door de getuigenis van
jonge mensen. Je zou misschien
graag kijken op onze website
naar het getuigenis die door
een jonge man gegeven werd
tijdens onze conferentie in de
Tsjechische Republiek.
Het was erg emotioneel en ik
denk dat de meeste moeders
daar in tranen waren.
Hij deelde met ons dat hij veel
slechte dingen had gedaan in
zijn tienerjaren, maar hij kwam
er achter dat zijn moeder bij
een Mothers Prayers groep was
gegaan en zijn naam op een
papiertje had geschreven en dit
elke week in het mandje had gedaan aan de voet van het Kruis.
Binnen drie jaar was hij veranderd en had God leren kennen.
Hij bedankte ons allen voor
onze gebeden en moedigde ons
aan te blijven bidden, omdat hij

voelde dat het zo belangrijk was
voor alle kinderen op de wereld.
Zijn boodschap voor alle jonge
mensen: ‘PROBEER GOD’!
Zijn getuigenis is zo goed vervat
in het volgende gedicht. Ik was
een jongere en onnadenkend
,zoals alle jongeren geneigd zijn
te zijn; Maar toch had ik een
Christelijke moeder die me zorgvuldig had opgevoed. Er kwam
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Eerste plaats Lighthouse op
Middenkorenfestival
een tijd dat het plezier van de
wereld verleidelijk werd. En ik
de leiding van haar zo goede en
zuivere liefde niet meer zocht.
Geheel vrijblijvend en kosteloos
is ieder moeder hart welkom
te komen kijken op woensdagavonden om de veertien dagen
b. v.05 april en 19 april om 20.00
uur. Ria van Ooijen Janssen,
Oeral 24 Mierlo-Hout tel. 0492543507

Zaterdag 11 maart organiseerde
stichting Code-Music de tweejaarlijkse korencompetitie in
de Ontmoetingskerk in Nijmegen. Ook het oecumenisch
koor Lighthouse uit Helmond
nam hieraan deel. Na een verrassende start (flashmob) zong
Lighthouse een drietal nummers passend bij het thema ‘Vol

van verlangen’. Dat naast het
publiek ook de jury dit optreden
waardeerde, bleek bij de prijsuitreiking. Naast de publieksprijs
werd met ruim puntenverschil
de eerste plaats behaald. De
jury roemde de interpretatie van
teksten, de koorklanken de samenhang tussen opstelling en
muziek. Dirigent en pianist Arjan Mooij nam trots de prijzen in
ontvangst.

Er is een Nationale Actie voor de
slachtoffers van hongersnood
in Jemen, Noordoost-Nigeria,
Somalië en Zuid-Soedan van
start gegaan. Elf Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO)
openden Giro555 om geld in te
zamelen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept op
om mee te doen!

van de hongerdood. Een officiële hongersnood is een uitzonderlijke crisis, waarbij ernstige
voedseltekorten voorkomen en
sterfte door ondervoeding snel
toeneemt. Voor delen van ZuidSoedan geldt al dat er hongersnood heerst, in de andere landen dreigt eenzelfde situatie te
ontstaan.

De bisschoppen vinden het belangrijk om juist in deze Veertigdagentijd voor Pasen zorg
te hebben voor noodlijdende
mensen. In de Veertigdagentijd
wordt in de Rooms-Katholieke
Kerk vasten gecombineerd met
daden van naastenliefde.

De bisschoppen zijn bezorgd
over de ontwikkelingen in het
genoemde gebied. Zij roepen op
om te bidden voor de bevolking
die honger lijdt en om genereus
mee te doen!

NIJMEGEN

Inrichten computerlokalen Jubileum School Nandom
Vervolg van pagina 1
Goed onderwijs is de sleutel
tot een betere levensstandaard.
Met deze voorzieningen krijgen
kansarme kinderen de mogelijkheid hoger onderwijs te gaan
volgen en daarmee zicht op een
betere toekomst. Naast de leerlingen zullen ook het personeel
van de school en de rest van de
gemeenschap profiteren van dit
project. Bovendien wordt de regio aantrekkelijker voor hoger
opgeleiden ( artsen, verplegers,
leraren...) om zich hier te vestigen, nu hun kinderen hier ook
goed onderwijs kunnen volgen.
Een hele regio profiteert mee
van goed onderwijs.
Vastenactie verhoogt opbrengst
Dit project is door Vastenactie
goedgekeurd, dit betekent dat
de opbrengst van collecte en do-

V.l.n.r. Diaken Ton Schepens 3 zusters van de OLA sisters, Arthur van
de Walle, Henk van Eindhoven, Annie en Marcel van Gerwen.
naties voor dit goede doel, door
Vastenactie verhoogd wordt
met 50 procent.

Collecte
In Stiphout zal in de week voor
Pasen huis aan huis gecollecteerd worden.
In alle kerken van de Damiaanparochie staat tijdens de
Vastenactie een speciale collectebus, waarin iedereen zijn bijdrage kwijt kan.
Donaties zijn ook heel welkom
door overboeking op rekening:
NL 09 RABO 0149607261 ten
name van St. MOV Stiphout onder vermelding van “Vastenactie
2017“.
Goed om te weten: MOV Stiphout heeft ANBI status en donaties zijn dus onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.
Helpt U ons mee de jonge mensen in Ghana een duwtje in de
rug te geven? Alvast onze hartelijke dank hiervoor!!

Daarnaast doet zich nu een
noodsituatie voor in meerdere
Afrikaanse landen. De Giro555actie richt zich in eerste instantie op Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan,
waar de ergste honger heerst. In
totaal lijden 20 miljoen mensen
in deze en omringende landen
aan ernstige ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan leven
100.000 mensen op de rand

De bisschoppen herinneren aan
de woorden van Jezus: ‘Want Ik
had honger en gij hebt Mij te
eten gegeven. Ik had dorst en
gij hebt Mij te drinken gegeven’
(Matteüs 25 vers 35).
De hulporganisaties achter
Giro555, waaronder Cordaid,
leveren directe noodhulp, zoals
voedsel, medische zorg en veilig
drinkwater. Tegelijk werken ze
aan langere termijn oplossingen.

4
8e jaargang • nummer 1										

April 2017

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

St. Lucia

Marie Manders-van Bussel, (Wolfstraat) overleden te Helmond op 6 januari 2017 in de leeftijd van 92 jaar.
Wim van Doorn, (Alphonsus) overleden te Helmond op 12 januari 2017 in de leeftijd van 89 jaar.
Marius Kanters, (Alphonsusplantsoen) overleden te Helmond op 18 januari 2017 in de leeftijd van 90 jaar.
Joke Bezemer-Raaijmakers, (Keyserinnedael) overleden te Helmond op 2 februari 2017 in de leeftijd van 88 jaar.
Bets van Beek-van de Veerdonk, (Hoofdstraat) overleden te Helmond op 12 februari 2017 in de leeftijd van 92 jaar.
Jacques Smeulders, (Hoofdstraat) overleden te Helmond op 25 februari 2017 in de leeftijd van 91 jaar.
René van Hout, (Derde Haagstraat) overleden te Helmond op 1 maart 2017 in de leeftijd van 57 jaar.
Koosje van Deursen-van Kroonenburg, (Alphonsus) overleden te Helmond op 3 maart 2017 in de leeftijd van 91 jaar.
Jan van Gennip, overleden te Deurne op 31 maart 2017 in de leeftijd van 99 jaar.

Ruim 1,2 miljard katholieken wereldwijd

Op de koffie
Vanaf het begin dit jaar willen we graag met regelmaat de kerkgangers van de viering van 10.15u in de gelegenheid stellen elkaar te
ontmoeten met koffie/thee achterin de Lucia kerk. Dit om wat na
te praten na de viering en elkaar te ontmoeten!
De eerstvolgende data zijn:
9 april na de gezinsmis
21 mei
25 juni
VAN HARTE WELKOM!
Het parochiebestuur en team.

Wereldwijd groeit het aantal
katholieken nog steeds. Volgens de laatste statistieken van
het Vaticaan (bijgewerkt tot en
met 31 december 2014) is het
aantal katholieken over de hele
wereld toegenomen met ruim
18 miljoen ten opzichte van het
jaar daarvoor (2013) tot een totaal van 1.272.281.000. In Europa
nam het aantal katholieken af
met 57.000. Vooral Afrika (+
8.535.000) en de beide Amerika’s (+ 6.642.000) zijn verantwoordelijk voor de toename.
Procentueel gezien is het aandeel katholieken ten opzichte
van de wereldbevolking iets
toegenomen. Met een lichte
toename van 0,09% maakt het
aantal katholieken 17,77% van
de totale wereldbevolking uit.
Aantal katholieken per priester
In Afrika en beide Amerika’s

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

zijn ongeveer 5.000 katholieken
aan de pastorale zorg van één
priester toevertrouwd. In Azië
en Oceanië zijn dat er ongeveer
2.000 en in Europa heeft een
priester gemiddeld 1.500 katholieken onder zijn hoede. Wanneer we kijken naar het aantal
personen (ongeacht welke of
geen religie) per priester dan
zijn de verschillen tussen de
continenten nog groter. Afrika:
25.934 personen per priester,
Azië: 46.071 en Europa 3.944 personen per priester.
Priesters en religieuzen
Het aantal priesters laat wereldwijd eveneens een (kleine)
toename zien, van 444. Het totale aantal priesters over de hele
wereld is 415.792. Maar de statistieken laten ook zien dat de
groei van het aantal priesters alleen te constateren valt in Afrika

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.

Gravendienst

A.C. van der Burgt en zn. VOF
Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten
T 040 - 281 35 69 • www.kluijtmansnatuursteen.nl

Alde Biezenstraat 30
5421 BG Gemert
06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

(+ 1.089) en Azië (+ 2.128). In
Oceanië is het aantal priesters
afgenomen met 86, in de beide
Amerika’s met 123 en in Europa
is een afname te constateren
van 2.564 priesters.
Het aantal vrouwelijke religieuzen wereldwijd blijft dalen tot
een aantal van 682.729. Een daling van 10.846 ten opzichte van
het jaar ervoor. Dat zijn er overigens nog altijd veel meer dan de
189.054 mannelijke religieuzen
(paters en broeders).
Leken
De lekenmissionarissen zijn in
2014 in aantal toegenomen met
841 tot een totaal aantal van
368.520. Een andere groep leken,
de catechisten, is met 107.200
toegenomen tot het aantal van
3.264.768 personen.
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Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

St. Trudo

Bep Verstappen-Gijsbers, overleden te Helmond op 27 november 2016 in de leeftijd van 87 jaar
Caroline Reuvers-de Kok, overleden te Helmond op 6 december 2016 in de leeftijd van 50 jaar
Nico Seelen, overleden te Helmond op 12 december 2016 in de leeftijd van 85 jaar
Emilio Olympio, overleden te Helmond op 17 december 2016 in de leeftijd van 79 jaar.
Guusje Swinkels, overleden te Helmond op 21 december 2016 in de leeftijd van 95 jaar
Agnes van de Westerlo, overleden te Mariahout op 28 december in de leeftijd van 66 jaar
Bert Meesterburrie, overleden te Helmond op 28 december 2016 in de leeftijd van 94 jaar
Will Geelen-Grundeken, overleden te Helmond op 29 december 2016 in de leeftijd van 87 jaar
Koosje van Stiphout-van Lieshout overleden te Helmond op 31 december 2016 in de leeftijd van 88 jaar.
Marie-José Panhuizen-Jacobs,overleden te Aarle-Rixtel op 15 januari 2017 in de leeftijd van 85 jaar
Rie van der Vorst-van Almen, overleden te Tilburg op 18 januari 2017 in de leeftijd van 101 jaar
Jo van der Heijden-van den Reek, overleden te Oisterwijk op 19 januari in de leeftijd van 99 jaar
Bert Wouters, overleden te Helmond, op 21 januari 2017 in de leefdtijd van 94 jaar.
Fran Hamilton, overleden te Helmond op 25 januari 2017 in de leeftijd van 84 jaar
Marietje van de Goor-van Vlierberghe, overleden te Helmond op 31 januari in de leeftijd van 96 jaar.
Tonnie Bouw-Bevers, overleden te Helmond op 14 februari 2017 in de leeftijd van 82 jaar
Joep Schiffers, overleden te Helmond op 25 februari 2017 in de leeftijd van 77 jaar.
Cor van de Kimmenade, overleden te Helmond op 26 februari in de leeftijd van 78 jaar
Antoon Colen, overleden te Helmond op 27 februari 2017 in de leeftijd van 85 jaar.
Friedie Coolen, overleden te Helmond op 2 maart 2017 in de leeftijd van83 jaar
Suze Adriaans-van Ras, overleden te Son en Breugel op 1 maart 2017 in de leeftijd van 91 jaar
Trudo van Dijk, overleden te Helmond op 14 maart 2017 in de leeftijd van 74 jaar.
Ferdinand Boudewijns, overleden te Helmond op 19 maart 2017 in de leeftijd van 91 jaar
Jan van Berkel, overleden te Helmond op 21 maart 2017 in de leeftijd van 75 jaar

Restauratie
ST. TRUDO

De restauratie van de St. Trudo
kerk is nog in volle gang. Leidekkersbedrijf Van de Kimmenade
heeft inmiddels de dakleien
voor een groot deel vervangen

en er zijn ook nieuwe goten aangebracht. Binnenkort zal er gestart gaan worden met de overige restauratiewerkzaamheden,
in het bijzonder aan de toren.
Wij zullen u blijven informeren.
(Foto’s Cofoto, Mario Coolen).

Ik weet
Ik weet: je leeft
daar in het land van Licht.
Je bent niet dood,
je leeft.
Ik weet het
met mijn hart.
Ik weet: de liefde
die ons bindt sterft nooit.
Liefde kan niet sterven,
omdat zij eeuwig is.
Daarom blijven wij
in liefde
met elkaar verbonden
jij daar, ik hier.
Ik weet: je zorgt
voor mij
vanuit het land
waar jij nu leeft.
Je ziet er

wat verborgen is,
je ziet de levensles
die ik te leren heb,
de opdracht
die ik vervullen mag.
En met al je kracht
inspireer je mij
en sta je mij bij.
Ik weet:
je bent niet dood,
je leeft.
Ik stuur je
al de liefde
van mijn hart
zodat ook jij zult voelen
dat onze liefde eeuwig is.
(Voorgedragen na de communie
in de Lucia kerk op 5 februari)

WWW.DAMIAAN
HELMOND.NL
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Pauselijke onderscheiding voor Marius Boogaarts

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.

ST. LUCIA

In de St.Luciakerk in MierloHout werd na de H. Mis van
12 maart, aan organist Marius
Boogaarts de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt.
De tachtigjarige Marius kreeg
de onderscheiding opgespeld
door Pastoor Deken John van
de Laar.
Marius kwam als jongen bij het
St-Jozefkoor en later in het grote koor. Dat koor werd zo groot
dat de heer Driessen een aantal
zangers uitleende. Zo ging er
een groep naar ziekenhuis en
ook een groep naar het Rozenhof waar de heer Driessen toen
woonde. Bij deze groep zat Marius. Hier werd Marius organist.
Dit had hij zichzelf aangeleerd,
door de lessen die zijn broer had
opgekregen te oefenen.

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

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

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

NOTEN
Grafmonumenten

Het grootste assortiment grafaccessoires

Grafmonumenten

20 Jaar garantie

Asbestemmingen
Onderhoud
Restauratie
Gravendienst
Begraafplaatsbeheer

www.notengrafmonumenten.nl

April 2017

info@notengrafmonumenten.nl

Churchilllaan 121 - 5705 BK Helmond - 0492 525705
a anleg • onderhoud • bestrating

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

www.thijssenhoveniers.nl

Toen eind jaren negentig Rozenhof werd gesloten, kwam de
groep zingen in de Pauluskerk
waar nu nog elke eerste zondag
v.d. maand Gregoriaans wordt
gezongen. In 2009 werd Marius
vaste organist in de Luciakerk
waar hij in een weekend vaak
twee missen speelt. Daarnaast
ook de rouw- en trouwdiensten.
Naast het orgel spelen speelt
Marius ook zeer goed klarinet

Organist Marius Boogaarts.
bij diverse verenigingen. Bij de
Seniorenharmonie is hij ook
2de dirigent. Alle reden voor het
parochiebestuur om een Pauselijke Onderscheiding aan te vra-

gen. Voor zijn echtgenote was
er een bos bloemen, in de Pauselijke Kleuren: Geelwit. Marius
werd hartelijk bedankt voor al
zijn inzet voor de kerk.

Jongerenwerkreis Moldavië 2017
Vanuit de Bethlehem kerk gaat
eengroep jongeren in de zomervakantie voor twee weken op
werkvakantie via de organisatie
Livingstone naar de stad Soroca, in Moldavië. Moldavië is het
armste land in Europa en telt
ongeveer 3,5 miljoen inwoners.
75% van de Moldaviërs leeft onder de armoedegrens; 38% van
de bevolking moet rondkomen
met minder dan € 1,65 per dag.
Als gevolg van armoede en
werkloosheid zijn alcoholverslaving en huiselijk geweld een ernstig probleem. Kinderen zijn hier
bijna altijd de dupe van. Ze worden vaak aan hun lot overgelaten als ze het huis uit worden
gegooid of als de ouders er voor

kiezen ergens anders hun geluk achterna te lopen. Dagelijks
wordt er in Moldavië minstens 1
kind jonger dan 7 jaar verlaten
door zijn of haar ouders. En juist
voor deze kinderen willen zij iets
betekenen. Vandaar dat ze vanuit hun eigen initiatief een reis
naar Soroca in Moldavië organiseren.
Om deze reis mogelijk te maken
moeten zij een bedrag van €
20.000 inzamelen. Hiervoor hebben zijn al vele acties bedacht
zoals o.a. het organiseren van
een diner, een sponsorloop en
ook een goederen –en dienstenveiling. Voor dit project hebben
is ook een website opgericht;
www.moldavie-reis.nl
Hier

wordt u op de hoogte gehouden
van de acties die gepland staan
met foto’s van de voorgaande
acties. Binnenkort zal er een veiling plaats vinden waar goederen en diensten worden aangeboden en waar op men kan bieden; Zoals tuinadvies, oppassen
of kaasfonduen. Maar dus ook
goederen, zoals diverse schilderijen of bijvoorbeeld een dienblad met inhoud. Om de gehele
collectie te zien of zelf goederen
of diensten aan te bieden kunt u
ook altijd zelf de site bezoeken.
Tevens kunt u ook helpen met
een donatie via de site onder
het kopje doneren. De organisatie hoopt op uw steun zodat zij
de kinderen in Moldavië kunnen
helpen.

Verlies in vele vormen
Het verlies van je dierbare, het
verlies van je baan, een echtscheiding.
Hoe verwerk je dat?
Blijdschap en vreugd delen we
graag samen. Maar wanneer er
een verlies in ons leven komt,
het verlies van een baan, van
je gezondheid, van je huwelijk
of het verlies van een dierbare,
dan kunnen we daar vaak niet
goed mee omgaan. We missen
dan soms begrip uit onze naaste
omgeving. Alle verliezen roepen
emoties op welke je vaak niet
verwacht. Om het proces van

een verlies begrijpelijker te maken, wordt een voordracht gehouden door Marieke de Bruijn
over
verliesverwerking.
Zij
spreekt over wat rouwen is en
over de punten waarin je kunt
vastlopen. Marieke de Bruijn
is specialist in het begeleiden
en bieden van hulpverlening
bij verlies en rouwverwerking,
trauma, burn-out en bewustwordingsprocessen. Wanneer
u deze avond wilt bijwonen, dan
kunt u zich opgeven,
www.degroofuitvaart
verzorging.nl onder het kopje:

activiteiten of telefonisch
0492-319533.
Wanneer: dinsdag 11 april om
19.30 uur
Locatie: grote zaal van uitvaartverzorging De Groof, Oranjelaan 54 in Beek en Donk.
Kosten: vrij toegankelijk, kosteloos
Aanmelden: via de website onder het kopje: activiteiten
Voor wie: ieder die geïnteresseerd is
U bent van harte welkom.
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Paus: ‘Het vergt moed om te trouwen in deze tijd’
“Het vergt veel moed om te
trouwen in deze tijden.” Dat zei
paus Franciscus.
“Degenen die de kracht en de
vreugde hebben om deze belangrijke stap te zetten moeten
de liefde en de concrete nabijheid van de Kerk voelen.”
Risico op mislukking
De paus sprak zijn zorg uit dat
zonder de versterking van het
geloof bij de huwelijkspartners
vóór en na het huwelijk, dezen
een “liefde zonder waarheid” riskeren die resulteert in een “vermenigvuldiging van ongeldige
of inconsistente” huwelijken.
Negatieve invloeden
Verwijzend naar paus Benedictus XVI in diens encycliek Lumen Fidei zei Franciscus dat “als
de liefde geen relatie heeft met
de waarheid, het onderworpen
is aan de veranderende gevoelens en niet de tand des tijd kan
doorstaan”. De aanwezigheid
van een sociale context “met
een gebrek aan religieuze waarden en geloof, kan niet anders
dan invloed hebben op de huwelijksconsensus”.
Goede voorbereiding
De paus stelde twee remedies
voor. De eerste is de vorming
van jonge mensen die zich voorbereiden op het huwelijk, om
“de bruid en bruidegom te helpen om iets te leren begrijpen
en te genieten van de genade, de

schoonheid en de vreugde van
de ware liefde, gered en verlost
door Jezus.”
Bijzondere fase
Het is “een gunstig moment om
hun ontmoeting met de persoon van Jezus Christus te vernieuwen, en met de boodschap
van het evangelie en de leer van
de Kerk.” Het is een “bijzondere
fase, die vaak gekenmerkt wordt
door de bereidheid om na te
denken over de richting van hun
leven en die te veranderen.”
Het is een “kans om volwassenen en zogenoemde randkerkelijken te evangeliseren”. Ook
noemde hij het een “een buitengewone kans” voor de gehele
christengemeenschap om te
missioneren.
Geloof laten ervaren
De tweede remedie ziet hij in het
helpen van jonggehuwden “om
de reis voort te zetten in het geloof en in de Kerk, ook na het
huwelijk”. Er is behoefte nieuwe
echtparen het geloof te laten ervaren in het dagelijks leven, om
te ontdekken dat hun eenheid
een “ultieme bron” heeft “in het
mysterie van de Drie-eenheid”
en dat “God het nooit laat afweten in de band die Hij met de
bruid en bruidegom op hun huwelijksdag is aangegaan”.
Blijvende steun nodig
“Vaak wordt het jonge paar zijn
aan zijn lot overgelaten, mis-

schien vanwege het simpele feit
dat je ze niet meer ziet in de parochie. Dit geldt in het bijzonder
rond de geboorte van kinderen.
Maar het is juist in deze bijzondere momenten van het gezinsleven dat ze op grotere nabijheid
en een sterke geestelijke steun
moeten kunnen rekenen.” Dat
geldt ook voor “het werk van de
opvoeding van hun kinderen,
voor wie zij de eerste getuigen
en dragers zijn van de gave van
het geloof.”
Verwelkomen
De taak van de christelijke gemeenschap is jonge paren “te
verwelkomen, te begeleiden en
te helpen”. Hij sprak over leeftijdsgroepen “waarin zij een reis
van een leven lang leren kunnen
maken”.
Verschuiving van accent
Dit alles vereist de aanwezigheid van “mensen met specifieke vaardigheden die goed zijn
voorbereid op deze dienst, in een
tijdige synergie tussen priesters
en gehuwde paren.” Maar ook
moet hun mentaliteit worden
veranderd en worden gekoppeld aan het “verbond van het
geloof”. “Het gaat om verschuiving van een puur juridische en
formele visie op de voorbereiding van de toekomstige echtgenoten naar een sacramentele
instelling, dat bruidsparen vanaf
het begin helpt te groeien naar
een gelovige instemming.”

door jan van rest

'Een prestatie waard!'
Misschien wist u het niet, maar
wij zijn ouders van een zoon die
met enkele beperkingen kampt.
Dat is wel eens moeilijk voor ons
en ook voor hem, maar ondanks
de minpuntjes, staat er veel positiefs tegenover. Het leek me
aardig daarover iets te vertellen. Onze Fons is een fijne vent,
waarmee zowel wij ouders, als
onze familie, als nogal wat stadgenoten, veel mooie momenten
beleefd hebben en beleven.
Hij wordt dit jaar 50 en is inmiddels rolstoel-gebonden.
Dat is niet altijd zo geweest; hij
kon destijds goed lopen (bijv. op
vakantie in de bergen), hij fietste
en hij zwom het zwembad over
(meestal onder water!), maar in
de loop der jaren heeft hij sterk
aan mobiliteit ingeboet en kon
daardoor niet meer thuis blijven
wonen. Op een leeftijd waarop
men normaal het ouderlijk huis
verlaat, ging Fons naar een gezinsvervangend tehuis, waar hij
het prima naar zijn had. Later
kreeg hij ook hinder van een
verstandelijke beperking.
Hij is altijd goed gehumeurd,
kon redelijk lezen schrijven en
wist tot voor kort volop van het
leven te genieten. ‘Tot voor kort’
want onlangs is er een verslechtering in zijn mentale situatie
opgetreden; hij laat nu alles gelaten over zich heen komen.
Een schets van Fons in de gezinssituatie: Fons was altijd degene die in ons gezin bij festiviteiten de toespraken hield, op
zijn rug hield hij dan het evt. te
overhandigen cadeau vast. “Geachte jubilaris, op deze blijde
dag, etc. etc.”
Hij was altijd sterk op zijn vader
gericht; ik hou het erop dat de

oorzaak daarvan ligt in het feit
dat wij jaren terug op elkaar
aangewezen waren als we in de
Carnavalsoptocht meeliepen.
We hebben ooit in Mierlo-Hout
samen de eerste prijs gehaald,
de dag daarop in Helmond ook
een prijs, met als gevolg dat
Fons ’s maandags mee wilde
lopen in de Rosenmontagzug in
Düsseldorf, toen fanfare Unitas
daar nog heenging. Later zei hij
als hij foto’s zag van zijn mobiele
jaren: “Toen kon ik nog lopen.”
De relatie met zijn moeder is
hier nog niet genoemd. Zij is het
die hem tot en met verzorgde,
en dus ook een hechte band
had, maar anders dan die met
zijn vader. Hij hoefde zijn moeder dan ook niet geregeld tot de
orde te roepen, zoals bij mij.
Hij noemde haar dan ook vaak
liefkozend: ‘het vrouwtje’
Mij corrigeerde hij vooral met
wijze lessen: ”Wanneer word je
nu eens volwassen, vader Jan?”
Of “Gedraag je vader!”
Hij is ook sterk in krachtige uitspraken: “Fons, hoe komt het
dat jij zo vaak verliefd bent?”
”Ja, dat ga ik jou niet uit je neus
hangen!”
Van hem is ook de bevinding,
dat het gebodene “wel een prestatie waard is.”
Niemand krijgt zoveel Kerstkaarten als Fons; zelfs een uit
het gezin van een oud wethouder van Helmond: ‘van de verkeerde partij’.
Dit is allemaal minder geworden; hij is niet meer ad rem en
is, zoals gezegd, rolstoel- gebonden. Maar in de familie- en
vriendenkring is en blijft hij populair en telt hij mee; en dat is
voor ons van grote waarde.

Snuffelmarkt in de Annawijk
ANNAWIJK/SUYTKADE

Pastoor Elsenstraat 18,
5706 VP Helmond
0492-551136
www.van-der-vorst.nl

Verenigingenraad de Oliemolen organiseert op zondag 11
juni weer een snuffelmarkt
in Helmond aan de Churchillaan, op het oude Ehadterrein. Aanvang 09.30 t/m
15.30 uur. Entree kost € 1.Een kraam huren kost € 17.50
en voor een grondplaats €
12,50. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met Rene van de Westerlo tel.
0492-547583 / 06-22966324 of

Anja Vriens 0492-548373 /
06-48069508.
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www.hulplijnpeelregio.nl 085-02 000 11
Wil je ergens over
praten?
Bel 24 uur per dag voor een
vertrouwelijk telefoongesprek:
085-02 000 11.

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

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

“DE STER”

St. Lucia
Timo
Lathouwers

St. Lucia
Dylan
Moors

St. Lucia
Lukas
Essers

St. Lucia
Riley
van Dijk

St. Lucia
Levi
Alleblas

St. Lucia
Maud
van de Vijfeijken

St. Lucia
Gradciano
Tielemans

St. Lucia
Ricardo
van Kessel

St. Lucia
Michelle
van Kessel

St. Lucia
Bodhi
Slegers

St. Trudo
Yuna
Verhoeven

St. Trudo
Alexander
Driessen

St. Trudo
Leandro
Smulders

St. Trudo
Filippa
van Oorschot

damiaan
helmond.nl

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

• Bruiloften • Communie • Koffietafels
Voor iedere gelegenheid bieden wij onze
gastronomische en culinaire diensten aan.

www.florentiuspartycatering.nl

Collseweg 28A, NUENEN T: 040-2844674

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

Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding
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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)
Edwin en Luuk van de Kerkhof

www.uvdk.nl
info@uvdk.nl

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

Lourdesreizen 2017
DAMIAAN

Op 11 februari 2017 werd voor
de 25e keer de internationale
wereld ziekendag gehouden.
De centrale viering was dit jaar
in Lourdes, waar de dag in 1993
ook voor de eerste keer werd
gehouden.
De internationale wereld ziekendag is een initiatief van paus
Johannes Paulus II. Hij plaatste
de dag op de liturgische kalender om speciale aandacht te
vragen voor zieken en minder
validen. Hij koos daarvoor de
feestdag van Onze Lieve Vrouw
van Lourdes. Sindsdien wordt
in de hele katholieke kerk op
11 februari speciaal voor zieken
gebeden.
6-daagse vliegreis naar Lourdes
Een vliegreis naar Lourdes is
snel en comfortabel. Binnen
twee uur vliegt u vanuit Nederland naar het eigen vliegveld

van Lourdes. U wordt vervolgens met een luxe touringcar
naar uw hotel gebracht, zodat
u uitgerust aan uw bedevaart
kunt beginnen.
Eenmaal in Lourdes kunt u samen met alle andere deelnemers uit uw hotel aansluiten
bij het gezamenlijk programma
dat wij aanbieden. Alle vliegreizen vertrekken vanaf Maastricht Aachen Airport. Vanuit
de Damiaan parochie wordt gezamenlijk (gratis) vervoer naar
Maastricht aangeboden. De
vliegtijden verschillen per reis.
De exacte gegevens hierover
ontvangt u bij uw reisbescheiden.
Data 2017
12 t/m 17 september 6-daagse
vliegreis (3* hotel) € 830,Verdere informatie/inschrijfformulieren via de pastorie Mierlo-

Hout/Stiphout.
Of mee met het bisdom Den
Bosch, van 14 tot en met 21 oktober 2017
€899,- per persoon (3* hotel).
Vindt u het prettig om rustig en
rechtstreeks naar Lourdes te reizen, dan kunnen wij u onze speciale chartertrein aanbevelen.
Terwijl de TGV Frankrijk doorkruist is er volop gelegenheid
om in een ontspannen sfeer
kennis te maken met uw reisgenoten. U reist overdag, zodat u
onderweg kunt genieten van het
fraaie landschap. Nog voor de
maaltijd ziet u de rivier de Gave,
een teken dat u Lourdes nadert.
Voordat de TGV het station binnenrijdt, passeert u de Grot en
de basilieken op het Heiligdom:
u bent in Lourdes!
Verdere
informatie/inschrijfformulieren via de pastorie in
Mierlo-Hout of Stiphout.

WWW.DAMIAANHELMOND.NL
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Damiaantjes
Wat te verkopen? Probeer ‘n Damiaantje, verrassend succesvol!

April 2017

60-JARIG PRIESTERJUBILEUM
Pastoor Jo van Kessel
Zondag 18 juni 2017
Eucharistieviering in De Trudokerk
Met gezamenlijke koren
aanvang 10.30 uur.
Na deze viering
RECEPTIE IN DE PASTORIETUIN

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

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

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

De zeven kruiswoorden in
Woord en Muziek
HELMOND

Net als voorbijgaande jaren, is
op Palmpasen (zondag 9 april)
het concert rondom de kruiswoorden van Jezus in de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 in
Helmond. M.m.v. Tannie van
Loon (piano) en de sprekers:
Lidy Braaksma, Annechien van
Haeringen, Gerard de Jong, Wil-

lemijntje Cadmus, Jan Hendriks,
bisschop Gerard de Korte en
Joop van Stiphout. Een mooie
afwisseling van woord en muziek.
Een belevenis!
Aanvang 15.30u en de toegang is
gratis. Wel wordt een gift erg op
prijs gesteld.
Zie ook op de webstite: www.
bethlehemkerk-helmond.nl

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

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

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

Tuinaanleg - Onderhoud
Sierbestrating
Maak nu een afSpraak vOOr
heT winTerklaar Maken van uw Tuin
Kruisschotseweg 5
0492 - 54 56 67
5708 BC Helmond
06 - 51 40 26 88

www.gebrvdlaar.nl
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Programma Goede week en Pasen 2017
Alphonsuskapel:
Donderdag 6 april: 19.00u Boeteviering ter voorbereiding op
Pasen
Donderdag 13 april: 17.00u Witte
Donderdagviering
Goede Vrijdag 14 april: 19.00u
Goede Vrijdagviering

Kerk van de Goddelijke
Voorzienigheid en St. Anna,
Hornestraat 1:
Zaterdag 8 april: 17.00u Palmpaasviering m.m.v. het kerkkoor
Cantemus Domino; (Zaterdag
15 april IS ER GEEN VIERING!
De paaswake is om 19.00u in de
Luciakerk)

St. Luciakerk, Hoofdstraat
Mierlo-Hout *voor kinderen
Zaterdag 8 april: 19.00u Palmpaasviering
Zondag 9 april: 10.15u Palmpaasviering*
Witte Donderdag 13 april: 19.00u
Eucharistieviering*, aansluitend
mogelijkheid voor stil gebed bij
het H. Sacrament tot 20.30u.
Goede Vrijdag 14 april: 15.00u
Gezinsviering*
Paaszaterdag 15 april: 19.00u
Paaswake*
Paaszondag 16 april: 10.15u
Hoogmis van Pasen*
Paasmaandag
17
april:
10.15u
Hoogmis

St. Trudokerk,
Dorpstraat Stiphout
Zondag 9 april 10.30 Palmzondag: Palmpaasviering met Kinderkerk, Mariakoor.
Donderdag 13 april: 19.00 uur
Witte Donderdag, Eucharistieviering m.m.v. het Mariakoor.
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag:
15.00u Kruisweg m.m.v. de Gez.
Koren. ( Geen avonddienst)
Zaterdag 15 april Paaszaterdag;
19.00u Paaswake m.m.v. Trudo
koor
Zondag 16 april 1e Paasdag:
10.30u Eucharistieviering m.m.v.
Het Gregoriaans Koor.
Maandag 17 april 2e Paasdag:
10.30u Eucharistieviering m.m.v.
Femmes de Notre Dame.

De jaarlijkse samenkomst met communicanten rondom het Paasvuur
(Foto’s Cofoto, Mario Coolen).

Vieringen van Hemelvaart
Woensdag 24 mei 19.00u Alphonsuskapel
Donderdag 25 mei 10.30u Trudokerk Stiphout
Donderdag 25 mei 11.00u Bedevaartsmis te Ommel

Palmzondag in de pastorietuin.

Kinderprogramma Damiaanparochie Namenlijst van de
communicanten rond de
Goede week en Pasen 2017
Lucia toren, Mierlo-Hout
St. Luciakerk Mierlo-Hout
Doe je mee? Zondag 9 april
met de palmpaasoptocht. We
doen een korte route. Zorg dat je
uiterlijk om 10 uur in de morgen
in de tuin van de pastorie bent!
Breng je palmpaasstok mee. alle
kinderen mogen meedoen! Deze
viering is tevens voor alle communicanten! De viering wordt
mede verzorgd door het Gilde
St. Antonius Abt en gastkoor
Common Voices uit Someren.
Doe je mee?
Witte donderdag 13 april
Om 7 uur in de avond is er dan
een nieuwe vorm van vieren in
de kinderkerk.
We doen net zoals Jezus op die
avond! Kom je kijken in de kerk?
Goede vrijdag 14 april
Om 3 uur in de middag spelen
kinderen van de Odulfusschool

de kruisweg van Jezus. Best
spannend hoor! Je bent van harte welkom!

Kom je kijken?
Paaszaterdag 15 april
De viering begint om 7 uur in
de avond in de kerk. Het is een
wake met veel kaarsjes, ook
voor jou!
Ook is er een speciale kinderwoorddienst, op veilige afstand,
bij het paasvuur, verzorgd door
Scouting Mierlo-Hout, in de
tuin.
Kom kijken en doe mee! Samen
maken we er een mooie goede
week van.
St. Trudo kerk Stiphout
Over ruim twee weken is het
palmpasenweekend,
zondag
vóór Pasen. Op palmzondag
vieren we de blijde intocht van
Jezus in Jeruzalem, waarbij de

mensen Jezus met palmtakken
begroetten.

Op zaterdag 8 april kunnen alle
kinderen van 12.00 tot 13.00u
palmpasenstokken komen versieren in de pastorie van de Sint
Trudo Dorpsstraat 34. Voor de
materialen wordt gezorgd. Op
zondag 9 april 10.30 uur komen
we naar de kerk, luisteren we
naar het Bijbelverhaal, pakken
we onze palmpasenstok op en
lopen we mee in de processie.
Een mooie paashanger die aan
de stok hangt geven we weg aan
iemand die het niet zo makkelijk heeft of iemand die we graag
willen verwennen. Zelf ga je met
een mooie palmpasenstok naar
huis. Het belooft weer een heel
bijzondere viering te worden.
Komen jullie ook?
Zalig Pasen!

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.
Meld je aan op
hartstichting.nl/reanimatie

Onderstaande kinderen bereiden zich voor op de eerste heilige communie in de Lucia kerk
te Mierlo-Hout te vieren op 7
mei om 10.15u en 12.00u en op 14
mei 10.15u en 12.00u en één van
de kinderen tijdens het huwelijk
van haar ouders.
Yannick Wilting, Geoffrey van
Lierop, Roosmarijn van Roemburg, Jade van Tilburg, Emma
Huig, Roksana Thomas, Wouter
Ligtvoet, Tim Verbakel, Pepijn
van den Hurk, Emma van Zutphen, Miranda González Zuniga, Britt Haans, Floor van de
Wiel, Guusje Schreuder, Famke
Schreuder, Linn van Asten, Emma Ruyters, Beau Rouwette
Senna Bombeeck, Mateusz Koltonowski, Luca Langewouters,
Dean Liebrecht
Roan van Boven, Willem Steenbakkers, Thomas Voogels, Luuk
Slegers, Malina van Hattum,
Jesslyn van den Berk, Vera van
Otterdijk, Jef van Lierop, Sander van Vegchel, Tom van Melis,
Lenn Sterken, Diego Ricart Rijkers, Antonie Pullens
Dylano Snijders, Laura Lugo
Almagro, Ryan Kartadi, Sam
Kanzler, Ilvy van der Linden

Mara van der Linden, Lotus van
Zutphen, Evi Saris, Jordi Menken, Evi van Asten
Esmee Smit, Tess Berkers, Fleur
Korbijn, Niels Woudenberg,
Kasper Kuijpers
Nika Neervens, Britt van der
Putten, Sophie van Hout, Willem Maas, Dani Otten
Jens Paffen, Sjors Peters, Suus
Joosten, Sam van der Schoot,
Daphne Bilik
Tim Relou, Loek Dankers, Sophie Boosten, Koen Arts, Jayden
van der Schans, Diewertje Schapendonk , Romy van de Westerlo, Nick Zymelka, Britney v.d.
Heijden
Nick Bottema, Luke van Ekert,
Pharrell Morjaan, Jessie Derksen, Johan Bakers
Jelte Schapendonk, Yenti Snijders, Lina Slegers.
Wij wensen de kinderen en ouders een goede voorbereiding!
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