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De bloeiende Magnolia in de Pastorietuin bij de St. Luciakerk (Foto Cofoto, Mario Coolen).
DAMIAAN

Zoals een aantal van u weten,
was ik afgelopen jaar enkele
keren in Israël. Toen ik de kans
had om bij de rivier de Jordaan
een flesje met water te vullen,
-Jezus werd in de Jordaan gedoopt- heb ik dat meegenomen
voor het nieuwe doopwater in
de Paaswake.
In het land waar veel Joden wonen, heb ik in lichte mate wat
meegekregen van de betekenis
en omgang die Joden met gebeurtenissen uit het verleden
hebben. Zo is de holocaust voor
hun geen geschiedenis in de verleden tijd, maar blijft de herinnering aan die afschuw levendig
voor de huidige en komende generaties. Hetzelfde herinneren
zij zich de uittocht uit Egypte
met de Pesach en de Sedermaaltijd. Jezus heeft de Pesach
gevierd. Met de geschiedenis die
daar bij hoort, vieren wij Pasen.
Er zijn veel overeenkomsten
tussen het joodse Pesach en het
christelijke Pasen. Beide feesten worden gevierd in maart of
april maar het valt niet samen
met een bepaalde datum zoals
Kerstmis dat altijd op 25 decem-

ber valt. Pesach wordt gevierd in
de maand die in de joodse jaartelling nisan heet. Nisan vangt
aan bij nieuwe maan. Pesach
wordt vijftien dagen later gevierd want het is dan de eerste
volle maan.
De berekening van ons Pasen
gaat als volgt: Pasen valt op de
eerste zondag na de eerste volle
maan van de lente. Naar joods
en christelijk gebruik begint het
feest bij zonsondergang van de
avond ervoor. Zo komt het dat
wij de Paaswake op zaterdagavond vieren.
De Paaswake is de meest alomvattende liturgie die wij vieren.
Wij beginnen met het vuur waaraan de Paaskaars wordt aangestoken. Die kaars wordt in de
donkere kerk binnengedragen
en van daaruit worden alle andere kaarsen aangestoken. Wij
gaan van het donker naar het
licht. Daarbij horen de verhalen
uit de Bijbel die ons de geschiedenis in herinnering roept hoe
God met de mens en de wereld
omgaat. Het evangelie wordt
gelezen van de opstanding van
Jezus. Jezus doorbreekt daarmee
voor ons de duivelscirkel van de
zonde. Hij opent voor ons het

nieuwe leven. Vervolgens wordt
het water gewijd waarmee eventueel nieuwe geloofsleerlingen
gedoopt worden, waarmee wij
allemaal besprenkeld worden
om herinnerd te worden aan
onze eigen doop en de belofte.
Daarbij beamen we ons geloof
opnieuw. Wanneer we vervolgens de eucharistische maaltijd
vieren wordt ons duidelijk dat
het brood van betekenis is omdat Jezus ons deelgenoot maakt
van de glorie van Zijn verrijzenis.
Hij neemt ons op in Zijn goddelijk leven. Bovendien heeft
het brood dan de betekenis van
de blijvende aanwezigheid van
Christus onder ons.
In het Frans is er een mooie uitdrukking voor het onuitsprekelijke dat zich hier afspeelt: boulverser. Je kunt het vrij vertalen
met ‘de boel overhoop halen’,
want waarvan iedereen overtuigt was dat het het einde was,
werd een nieuw begin!
Ook dat mocht ik in de woestijn
in Israël zien. In de woestijn valt
er negen maanden geen regen.
Het is dor en droog. Als je al iets
van een plant of boom ziet, ziet
het er levenloos uit. Maar wanneer in de lente af en toe wat

regen valt, veranderen die dode
takken in bloesems en op sommige plekken zie je felgekleurde
bloemen bloeien. Het is maar
voor korte duur, want zodra de
zon er weer op brandt, is het verdort en voorbij.
In maart van dit jaar hebben we
het ook hier kunnen meemaken, toen de magnolia’s hun indrukwekkende bloemen lieten
uitkomen. Van niks tot een roze
wolk binnen vierentwintig uur.
Het was als een wonder aan de
takken van die bomen die daar
in de winter zonder iets stonden
te staan.

heeft. Leven waarbij niet langer
gedacht hoeft te worden aan
honger, macht of geweld, maar
waar brood gedeeld wordt,
naastenliefde heerst, en handen
reiken naar elkaar.

Met Pasen vieren wij de lente
die de doods slapende natuur
wekt voor de nieuwe dageraad.
Wij vieren Christus die mensen
wekt tot leven.

Norbert Swagemakers, pastoor.

Wij lezen in het evangelie hoe
Jezus altijd leeft met de Vader.
Hij leert Zijn leerlingen hetzelfde
te doen.
Hij opent voor ons een nieuw
perspectief op de wereld die
niet gedoemd is om af te lopen
in de dood, maar die gewekt
wordt om tot leven te komen
waar de zonde geen vat meer op

Namens parochiebestuur en
pastoraal team voor u allen gezegende en vrolijke Paasdagen.

zie programma
PASEN 2019
Damiaanparochie
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Diensten in de Stille Week en Pasen

De Kruiswoorden in woord en muziek
HELMOND

Op Palmzondag 14 april a.s. is er
om 15.30u in de Bethlehemkerk
een muziekprogramma rondom
de zeven laatste zinnen, die Je-

zus heeft uitgesproken aan het
kruis (zogenaamde ‘kruiswoorden’).
‘De Kruiswoorden in woord
en muziek’ klinken als opmaat
naar Pasen toe.

Toegang is gratis. Een gift is van
harte welkom.
Adres Sperwerstraat 2 te Helmond. Voor meer info: zie www.
bethlehemkerk-helmond.nl

Vrijdag 11 oktober 2019:
14.00 uur Luciakerk
Mierlo-Hout

Vrijdag 10 mei 2019:

Dirk Leijten

Jeroen Janssen

Ester Verspaget

11.30 uur Luciakerk
Mierlo-Hout

Lisette van Hoof

Jubilea

De zeven
kruiswoorden
klinken

50jaar

in Woord

en in Muziek

Op 1 september in de kerk van de
Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna (HelmondWest) viert de familie van Loon het vijftig jarig
huwelijksjubileum om 14:00 uur.

www.damiaanhelmond.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
20 Jaar garantie

Grafmonumenten

Piet Andriessen B.V.

Lid ANVO - gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

Asbestemmingen
Onderhoud
Restauratie
Gravendienst
Begraafplaatsbeheer

www.notengrafmonumenten.nl

info@notengrafmonumenten.nl

Churchilllaan 121 - 5705 BK Helmond - 0492 525705

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

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

- BRILLEN
- COMPUTERBRILLEN
- VEILIGHEIDSBRILLEN

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

Gespecialiseerd in
klassieke en eigentijdse
grafmonumenten. Grote
keus in modellen en
materialen. We helpen
u graag met uw eigen
ontwerp of idee.

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten
T 040 - 281 35 69 • www.kluijtmansnatuursteen.nl
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Beleef 75 jaar
vrijheid in onze
regio
ST. LUCIA

Al in 2017 werden de eerste voorbereidingen opgestart. Inmiddels twee jaar later, begint het
ontworpen draaiboek voor de
75-jarige bevrijdingsherdenking
vorm te krijgen. Over de komende septemberfestiviteiten heeft
de stichting HMMH (Herdenkingsmonument Mierlo-Hout)
inmiddels diverse gesprekken
gevoerd met de gemeente Helmond, want ook in onze stad zal
dit bijzondere moment groots
worden herdacht en gevierd.
Bekend is, dat Helmond op 25
september, pas drie dagen na
Mierlo-Hout en Stiphout werden
bevrijd van de Duitse bezetting.
Vast staat nu, dat Mierlo-Hout
het startpunt wordt van het
evenement binnen de regio Helmond en zoals het er nu uitziet
ook voor de gehele Peelregio
(Death Valley).
In Mierlo-Hout worden alle basisscholen bij het evenement
betrokken en er worden speciale
voorlichtingen gehouden. Ook
de bewoners van zorgcentrum
Alphonsus worden niet vergeten.
Beleef 75 jaar vrijheid
De doortocht van de colonne
met militaire voertuigen uit de
2e W.O. kennen we nog van het
70e bevrijdingsjaar. Kinderen,
ouders en grootouders stonden
rijen dik op de Hoofdstraat om
onze ‘bevrijders’ te verwelkomen. Een kleine herbeleving van
de Bevrijdingsdagen zoals die

in de septemberdagen van 1944
heeft plaatsgevonden.
Re-enactment
Dit jaar wordt dinsdag 17 september de grote Eye Catcher
van de regio. In het centrum
van Mierlo-Hout worden rond
het middaguur zo’n 125 historische voertuigen verwacht. Het
dubbele aantal dat in 2014 doortrok. De voertuigen worden aan
weerszijde van de Hoofdstraat in
een lange rij opgesteld terwijl de
bemanning in en om de ontmoetingsplaats van “Nei Skoen” een
lunch zal worden aangeboden.
Natuurlijk zal ook ditmaal de
schooljeugd worden betrokken
en jong en oud krijgen de gelegenheid om via deze mega Reenactment het gevoel van 75 jaar
vrijheid opnieuw te beleven.
Route
Het bestuur van HMMH hoopt
ondertussen dat werkzaamheden bij de herinrichting van de
Mierloseweg voorspoedig zullen
verlopen, zodat de route gewoon
volgens het programma kan afbuigen bij overweg, langs het
Herdenkingsmonument, via de
Houtse Paralleweg naar de onderdoorgang Kasteelherenlaan.
Via Helmond-West, Stiphout,
Gerwen en Nuenen kan de colonne dan haar weg vervolgen
naar Son waar de groep Garden
‘75 een overnachtingsplek zal inrichten.
Zie het volledige bevrijdingsdraaiboek op
www.monumemtmierlohout.nl

Bij de spoorwegovergang in 1944. Een Engelse militaire politieagent wijst de geallieerden de route van en
naar Helmond (Foto M.Coolen senior).
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Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

St. Lucia

Harrie van de Laar, overleden op 21 december te Helmond in de leeftijd van 80 jaar.
Martin van de Berkmortel, overleden op 7 februari te Helmond in de leeftijd van 86 jaar.
Anny Kweens-van Venrooij, overleden op 9 februari te Helmond in de leeftijd van 74 jaar.
Truus van de Rijt-Beekers, overleden op 16 februari te Helmond in de leeftijd van 99 jaar.
Frank Vorselaars, overleden op 26 maart te Helmond in de leeftijd van 60 jaar.

Hemelvaart en Pinksteren
DAMIAAN

In de Paastijd lezen we de verschijningsverhalen van Jezus.
Eerst verschijnt Jezus bij het graf
waar Maria Magdalena staat te
huilen. Iemand die Maria aanziet voor tuinman blijkt Jezus
zelf te zijn. Twee Emmausgangers lopen teleurgesteld en bedroefd naar huis, tot iemand
bij hen komt lopen. Thuis ontdekken zij dat het Jezus is, en
op dat moment verdwijnt Hij
uit hun ogen. Dan komt er een
moment dat Jezus verschijnt
aan zijn leerlingen en hen zegt
dat Hij naar de Vader gaat maar
dat Hij hun niet verweesd achter laat. Hij zal hun de Heilige
Geest zenden. Vervolgens zien
de leerlingen Hem opstijgen tot
Hij aan hun ogen onttrokken is.
Dat is de beschrijving van Hemelvaart.
Hemelvaart wordt veertig dagen na Pasen gevierd. Veertig is
een getal dat aangeeft dat iets is
afgerond. Zo heeft Mozes eerst
veertig dagen en vervolgens
veertig jaar door de woestijn getrokken om naar het Beloofde
Land te gaan. Met Zijn Hemelvaart wordt voor de leerlingen
van Jezus een periode afgerond.
Nu moeten zij alleen verder.
Maar Hij zou ze niet in de steek
laten. Daarom vieren we Pink-

ST. LUCIA

steren waarin de Heilige Geest
zal komen. De Heilige Geest
is de trooster en helper. In heb
Bijbelboek Handelingen van de
Apostelen lezen we over de manier waarop de Heilige Geest de
leerlingen bijstaat met wijsheid,
inzicht en kracht. Onverschrokken durven zij te getuigen van
alles wat Jezus hun geleerd
heeft. Het woord Pinksteren is
in het Grieks Pentekoste, wat
Vijftig betekent. Want het is
vijftig dagen na Pasen. Ook dit
is weer een getallensymboliek.
Het getal vijf staat voor genade.
Vijftig kun je interpreteren als de
volheid van genade die wij mogen ontvangen door de komst
van de Heilige Geest.

Bedevaart naar Ommel
DAMIAAN

Op Hemelvaartsdag, 30 mei,
zullen we onze jaarlijkse bedevaart maken naar Onze Lieve
Vrouw van Ommel. U kent de
legende van het Mariabeeldje
dat in het jaar 1400 op een weipaal gevonden wordt en naar de
kerk van Asten wordt gebracht.
Maar steeds verlaat het beeld de
kerk en wordt teruggevonden
op de weipaal. In 1444 wordt
een kapel gebouwd sinds die
tijd wordt erkend dat er genade
uitgaat van de gebeden tot Onze
Lieve Vrouw.
Wij vieren met onze parochie de
eucharistieviering om 11:00 uur
in Ommel.

H. Mis en voorjaarvergadering
gilden Kring Peelland
Op zaterdag 23 maart waren de
gilden van Kring Peelland te gast
bij Schutsgilde St.Antonius Abt
Mierlo-Hout. Vanaf 09.30 uur
verzamelden de 20 gilden zich
bij zaal Adelaars. Van daaruit
werd in optocht gegaan naar
de Luciakerk waar om 10.00 uur
de H. Mis werd bijgewoond. De
eucharistieviering werd voorgegaan door kringpastor P. Jansen.
De Luciakerk was weer mooi
versierd en het koor maakte de
viering compleet. Rond 11.00 uur
schoven de ca. 85 gildebroeders
en zusters aan voor de lunch in
zaal Adelaars. Nadat de inwendige mens was gevuld, waarbij de
traditionele brandewijn met suiker niet ontbrak, opende kringvoorzitter Henk de Hair net voor
het middaguur de voorjaarsvergadering. De agenda werd op
vlotte wijze afgehandeld waarbij de herverkiezing van voorzitter Henk de Hair, bestuursleden
Maarten Jansen en nieuwkomer
Peter van Otterdijk mogelijke
een bestuurlijk hoogtepunt was.
Het Kringbestuur was hiermee
weer compleet. De vlag van
Kring Peelland werd vervolgens
officieel overhandigd aan het

Lunch voor ca. 85 gildebroeders en zusters bij Adelaars (Foto Berry Smits).

gilde St. Hubertus Liessel waar
op zondag 8 september a.s. de
Kringgildedag 2019 zal worden
gehouden. Met het organiseren
van deze voorjaarsvergadering
sloot St. Antonius Abt Mierlo-

Hout haar “verplichtingen” vanwege het Kringildefeest 2018 af.
’t Gilde kijkt terug op een zeer
geslaagd gildejaar!
’t Gilde leeft op ‘t Hout

www.damiaanhelmond.nl

Gravendienst

A.C. van der Burgt en zn. VOF

Cultusobject O.L. Vrouw
Toevlucht in elke Nood (Bron:
Bedevaartbank Meertens knaw).

Alde Biezenstraat 30
5421 BG Gemert
06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl
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Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

St. Trudo

Ellen Smithuis-Kok, overleden op 14 december in de leeftijd van 80 jaar.
Riek Merks-Reloe, overleden op 27 december in de leeftijd van 89 jaar.
Ria Verhoeven van Poppel, overleden op 10 januari in de leeftijd van 90 jaar.
Toon de Greef, overleden op 10 februari in de leeftijd van 82 jaar.
Wilhelmina Gulinck-Weekenborg, overleden op 9 februari in de leeftijd van 89 jaar.
Hasina Mulder-IJsseldijk, overleden op 13 februari in de leeftijd van 95 jaar.
Irene Martens-Becker, overleden op 11 maart in de leeftijd van 79 jaar.
Jack Slegers, overleden op 4 maart in de leeftijd van 86 jaar.
Ed van de Heuvel, overleden op 27 februari in de leeftijd van 77 jaar.
Helmi de Swart-Kornuijt, overleden op 23 maart in de leeftijd van 59 jaar.

door jan van rest

Op weg naar Vezelay
Wij wandelen met de fiets aan
de hand door het centrum
van Auxerre en bezoeken de
St.Etiennekathedraal waar we
een stempel krijgen. Als Jacobus-pelgrims valt ons natuurlijk
direct het gebrandschilderde
raam met St. Jacques op. Om
11 uur verlaten we de stad en
nu volgt er een prachtige tocht
langs de Yonne en het Canal du
Nivernais.
Aanvankelijk is het weer bewolkt. Er volgen enkele buien,
maar later komen er opklaringen en is het een genot om hier
te fietsen. We zien dat Fransen
ook wel iets weten van waterbouw, want de manier waarop
rivier en kanaal elkaar kruisen
en de wijze waarop het kanaal
van water wordt voorzien, verraadt dat hier kundige mensen
aan het werk zijn geweest.
We naderen Vezelay door een

dicht bos. Vlak voor Vezelay,
net als we het bos uit zijn, de
basiliek hoog op de heuvel zien
liggen en ik er een foto van gemaakt heb, breekt er een gigantische hagelbui los. Even later,
het is dan half zes, kloppen we
als verzopen katten aan bij hotel
‘La Compostelle’. Onze druipende kleding en fietsen vormen
geen enkel probleem. De fietsen
komen in de hal op de tapijttegels te staan. Als we ons hebben
opgeknapt zoeken we eerst een
restaurant, want de inwendige
mens roept om aandacht. Daarna naar de basiliek Ste. Madeleine. We zijn er nu voor de derde
keer.
Ook nu weer laat dit schitterende gebouw ons niet onberoerd.
Bovendien worden er net de
Vespers gezongen. Het gezang
van de broeders en zusters van
de ‘Fraternite Monastique du
Jerusalem’ maakt diepe indruk

Het Franse bedevaartsoort Vezelay, met de basiliek Sainte Marie Madeleine
(Fotobron: Office De Tourisme De Vezelay).
op ons. Dag in dag uit bezingen
enkele malen per dag de lof van
God. Wat is dat prachtig. De
basiliek is tot diep in de avond
open. Het is een komen en gaan
van mensen. Meest toeristen,
maar ook pelgrims. Soms laten
zij iets merken van de emoties
die hen beroeren. Pelgrims voor
zowel Ste Madeleine (Maria
Magdalena) als voor Santiago
(Jacobus). Want Vezelay is naast
Parijs, le Puy en Arles, een van
de Franse vertrekpunten voor de
pelgrimage naar het graf van St.
Jacques.
In de winkel van de ‘Fraternite’
zien we een prachtige brochure

over de Pelgrimage naar Santiago. We kopen het en sturen het
gelijk door naar ons huisadres in
Helmond. In Vezelay hebben we
er vanaf thuis bijna 700 km opzitten. Het doet ons heel wat om
dit indrukwekkende pelgrimsoord na ruim een week fietsen,
bereikt te hebben.
De andere ochtend brengen er
nog door. Een stempel van Vezelay hoort natuurlijk ook in
onze pelgrimspas te staan. En
zo gebeurt het. Om half een
gaan we weer naar de basiliek
voor de offices van de broeder
en zusters. Ook nu weer hun

zuiver gezongen psalmen. De
klanken vergezellen ons als we
de basiliek verlaten. Wij ervaren
dit als een bijzonder moment
en voelen ons gesterkt voor de
weg die nog voor ons ligt. Het
is middag als we wegfietsen en
na enige tijd belanden we in het
mooie, beschermde gebied van
de Morvan.
(Uit: ‘Ons voegend in een duizendjarige traditie’ Ee pelgrimage per fiets naar Santiago de
Compostela, in2001)
Jan van Rest

Gastvrij, sociaal
en vriendelijk.
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

Ik ben er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart. Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
T 0492 - 666 000
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl

Magis
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Project Kansrijk in Mierlo-Hout van start gegaan
Mierlo-Hout: een wijk waar iedereen mee kan doen

De wijk Mierlo-Hout is een
‘dorp’ binnen de stad. Dat was
een van de opmerkingen die
tijdens het wijkbezoek van burgemeester en wethouders werd
gemaakt. Een wijk met mensen
die er voor elkaar willen zijn, die
willen samenwerken en waar de
inwoners zich veilig voelen.

naast vormen de jongeren en
ouderen, die sociaal buitenspel
staan, omdat er te weinig financiële middelen beschikbaar zijn,
een belangrijke motivatie. Denk
o.a. aan de groep “werkende armen”, de alleenstaande ouders
met kinderen en hoge lasten en
de ouderen met alleen AOW.

Toch is het in Mierlo-Hout niet
altijd zo rooskleurig als het
wordt voorgesteld. Cijfers van
de G.G.D. wijzen uit dat er ook
in Mierlo-Hout sprake is van
eenzaamheid onder ouderen en
jongeren. Er is een groot aantal
oudere mantelzorgers; de geestelijke gezondheid, het gebrek
aan zelfredzaamheid onder ouderen en de gezondheid wordt
onder ouderen slechter ervaren,
dan in de regio. Dit wordt onderstreept door meer chronische
ziekten, lichamelijke beperkingen en door meer personen met
een ernstig overgewicht. Daar-

Kansrijk Mierlo-Hout
Kansrijk Mierlo-Hout bestaat
uit de kerngroep, die de activiteiten organiseert en een klankbordgroep, die adviseert, meedenkt, zorgt voor middelen en
de uitgangspunten borgt:
Kerngroep: Wijkraad-WijkhuisKBO-Nei Skoen-Woningbouw
Compaen-Damiaan parochieNabestaandengroep-LEVgroepZonnebloem-Jibb+-SavantGGD en Stichting Lief.
De Klankbordgroep bestaan
uit onder meer: de Kerngroep

en
OndernemersverenigingO.V.M.H.-Wijkagenten-Gemeente -Stichting “Meedoen”Openbare Basisschool ’t HoutQliq
scholen-Sportverenigingen-Buurtverenigingen, enz.
Doelen van Kansrijk
Mierlo-Hout
Al die verschillende loketten en
organisaties maken het er allemaal niet gemakkelijker op. De
mensen zien door de bomen het
bos niet meer en de drempels
worden steeds hoger. Vanuit de
wijkraad is het initiatief gekomen om met een groot aantal
organisaties in gesprek te gaan
en te kijken hoe we van onderuit
belangrijke zaken aan kunnen
pakken. Zo heeft de beweging
“Kansrijk” handen en voeten
gekregen. Er zijn diverse doelen
gesteld om het welzijn van de
wijkbewoners te verbeteren en
kansen te creëren om mee te
doen:

Drempels over en weer wegnemen
Uitgaan van vertrouwen
Mensen ‘uitnodigen’ voor ontmoeting en te zorgen voor een
warme overdracht.
Samenhang binnen buurten en
straten te bevorderen
Nieuwe bewoners gevoel te geven dat ze welkom zijn
Vrijwilligers en professionals betrekken
Samen optrekken met de mensen die achter de voordeur komen
Positief frame: bv. geen eenzaamheid, maar gezelligheid.
Activiteiten om samenwerking
te verbeteren
Natuurlijk zijn dit niet alleen
mooie woorden: diverse activiteiten zijn inmiddels al gestart:

Wekelijkse Samenloop in Wijkhuis De Geseldonk
Samenloop
Samenwerking is de sleutel om
het verschil te maken en drempels weg te nemen. Voor en door
vrijwilligers, inwoners en professionals. Daarom zijn iedere
maandag van 9.30 uur tot 11.30
uur verschillende leden van het
kernteam aanwezig om actuele
zaken te bespreken en concrete
afspraken te maken. Ze ontvangen mensen, die zich aanbieden
als vrijwilliger, of die hulp nodig
hebben. Ook om samen koffie
te drinken en activiteiten te ondernemen. De inwoners kunnen
er terecht met álle vragen die ze
hebben, ze worden verder geholpen om hun problemen op
te lossen.
Wensbox “we maken lawaai
voor stille armoede”
Hoe leuk is het om iemands
wens te laten uitkomen? Hebt u
een wens of kent u iemand met
een wens? In De Geseldonk (en
in de wijk is er een Wensbox die
rouleert) staat een Wensbox.
Mensen kunnen voor anderen,
of voor zichzelf een wens doen.
We leggen contact met de aanvrager en kijken wat mogelijk is.
Maaltijden (samen eten)

Voor een groep van 32 personen wordt eenmaal per maand
een maaltijd bereid in De Geseldonk. De deelnemers worden daarvoor uitgenodigd door
wijkverpleegkundigen,
KBO,
de Zonnebloem, de nabestaandengroep van de parochie en
mogelijke andere partijen. De
deelnemers hebben daardoor
een gezellig avondje uit (en een
goede maaltijd) waardoor contacten gelegd worden. De eerste
ervaringen zijn heel positief! Er
start binnenkort nog een groep.
Helpende Handenteam
Er is een team opgericht met
vrijwilligers die zich op allerlei
terreinen in willen zetten voor
de ander. Bijvoorbeeld het opknappen van tuintjes en kleine
klusjes in en om het huis. Meerijden naar dokter of ziekenhuis of gewoon een boodschap
doen. Een deskundige begelei-

der heeft zich gemeld en er zijn
voldoende vrijwilligers. Ook
op technisch gebied wordt er
inmiddels een beroep gedaan.
De coördinatie geschiedt door
twee vrijwilligers. Men kan een
beroep doen op het team via
telefoonnummer 0621264794 of
via het e-mailadres vrijwilligersgroepkansrijk@wijkraadmierlohout.nl. Het e-mailadres kan
ook gebruikt worden om zich
aan te melden als vrijwilliger.
Verwelkomingspakketten voor
nieuwe inwoners
Als een nieuwe bewoner in de
wijk komt, dan is het fijn als
deze welkom wordt geheten
door de buurtvereniging en/
of
buurtpreventieprojecten,
daarom wordt er een verwelkomingspakket
beschikbaar
gesteld voor nieuwe bewoners.
In het pakket vinden de nieuwe
bewoners informatie over de
wijk en kortingsbonnen van de
Mierlo-Houtse ondernemers en
een ‘buurtbeker’ als symbool
om de buren uit te nodigen.
Ondersteunen activiteiten in de
buurten
Contacten tussen buurtbewoners zijn belangrijk, daarom geven we financiële ondersteuning
aan activiteiten die de saamho-
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pleegkundigen geven aan dat
de groep mensen met een niet
aangeboren
hersenafwijking
toeneemt. Deze opvang wordt
georganiseerd in samenwerking
met Savant (Alphonsus).

righeid bevorderen. Voorgesteld
is om een “Maand van de gezelligheid” te organiseren om mensen te verbinden en om ze uit te
nodigen zich aan te sluiten bij
activiteiten en/of om zelf aan te
geven wat ze graag zouden willen.
Gezondheid is een belangrijke
factor
Jibb+, GGD en “Kansrijk” samen
met KBO, basisscholen, Carolus
Borromeus College, LEV, Nei
Skoen, GGZ, Oro e.a. partijen
willen gezamenlijk actie op het
gebied van voeding, bewegen,
alcohol, drugs, gokverslaving en
geestelijke gezondheid (wijkpreventieplan).
Jibb+ is actief bezig. Niet al-

leen op de scholen, ook in de
wijk: Samen Fit, beweegroutes,
beweeglessen in de Geseldonk,
Walking Football samen met
R.K.S.V. Mierlo – Hout en de
KBO.
Wijkverpleegkundigen
vragen meer aandacht voor bewegen en “valtechniek”. Mogelijkheden om koks te engageren
via Jibb+ voor de maaltijden.
Wens om samen in de toekomst
een “kookstudio” in te richten.
Samenwerking Kansrijk en de
huisartsen (mogelijkheden ‘welzijn op recept’). Belangrijk is
ook dat er een nieuwe sportaccommodatie komt, omdat er nu
geen ruimte is voor beweegactiviteiten voor ouderen.
Cursussen bespreekbaar
maken

Er zijn cursussen gestart door de
Vonk, zodat men op basisscholen beter leert om armoede te
signaleren. In april start een training bij “Nei Skoen” om te leren
zaken bespreekbaar te maken in
moeilijke situaties. Starten met
kernteam. Vervolgens ook voor
andere partners.
Ook komt er een “Klik en tik”
training voor inwoners t.b.v. digitale vaardigheden.
Informele opvang voor kwetsbare groepen
Op maandag en donderdag
is er in De Geseldonk opvang,
waardoor mantelzorgers ontzorgd worden. We willen dit
ook opzetten voor andere groepen. Mantelzorgers en wijkver-

Vliegreis van 11 tot en met 16 september 2019

Ontmoet Maria bij de
grot in Lourdes
DAMIAAN

Een jong meisje loopt langs een
bergriviertje in de Franse Pyreneeën. Samen met haar zusje
en een vriendinnetje is ze hout
aan het sprokkelen. Plotseling
hoort ze een zacht geruis. Als
ze opkijkt, ziet ze in een nis in
de rotswand een mooie dame
staan. Het lijkt alsof de wereld
om hen heen niet meer bestaat.
Het meisje ziet alleen nog maar
die dame in het wit. Ze voelt
zich direct bij haar thuis en
voert hele gesprekken met haar.
Zo begon precies 160 jaar geleden de geschiedenis van Lourdes als bedevaartplaats. Dat
meisje was Bernadette Soubirous. Veel pelgrims die Lourdes
nu bezoeken, hebben precies
dezelfde ervaring. Als ze bij
de grot van de verschijningen
staan, is het net alsof de drukte
en het geroezemoes om hen
heen verdwijnen. Dan lijkt het
alsof Maria alleen nog aandacht
voor hen persoonlijk heeft. Een
bedevaart naar Lourdes is een
persoonlijke ontmoeting met
Maria en haar Zoon.
Bijzondere beleving
Ga mee naar Lourdes Wilt u die
ervaring zelf beleven? Ga dan
mee. Het Huis voor de Pelgrim
biedt diverse reizen naar Lourdes aan. Tijdens de bedevaarten
naar Lourdes wordt een volledig
verzorgd programma aangebo-

den. Hoogtepunt is uiteraard de
mis aan de grot. Indrukwekkend
zijn ook de grote internationale
plechtigheden, met soms wel
meer dan 25.000 pelgrims uit tal
van landen. Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met tientallen winkeltjes en terrasjes.
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om een excursie naar de
Pyreneeën te maken.
De reizen vinden plaats per
bus of vliegtuig. Voor het verblijf in Lourdes kunt u kiezen
uit een drie- of viersterren hotel. Bijzonder aan de reizen van
het Huis voor de Pelgrim is dat
ook mindervaliden of mensen
die zorg nodig hebben, kunnen
deelnemen. Voor cliënten van
Zorgverzekeraar CZ gelden onder bepaalde voorwaarden heel
interessante kortingsmogelijkheden.

Data:11 t/m 16 september 2019;
vervoermiddel: vliegtuig;
De reissom is inclusief:
• Vervoer per bus of vliegtuig
vanuit Nederland naar
Lourdes en vice versa
• Transfer van station/vliegveld
Lourdes naar hotel/accueil
• Verblijf in Lourdes op basis
van volpension in hotel of
accueil
• Bij verblijf in accueil:
volledige verzorging
• Reisverzekering (voor
inwoners van Nederland)
• Annuleringsregeling
• Nederlandstalig programma
• Eigen reisleiding
Voor meer informatie omtrent
de tarieven e.d. kunt u contact opnemen met diaken Ton
Schepens: telefoon: 527808 of
0615690059.

En zo zijn er nog veel meer
ideeën die kunnen worden gerealiseerd, zodat Mierlo-Hout de
wijk wordt waar iedereen mee
kan doen.

Hebt u belangstelling, hebt u
ideeën, wilt u zelf meehelpen
of hebt u hulp nodig, neem dan
contact op met Kansrijk MierloHout.
Of loop op maandagochtend
even binnen bij De Geseldonk
en drink gezellig een kopje koffie of thee mee, terwijl u door
de mensen van de Kerngroep
wordt bijgepraat.

Onderwerpen waarvoor je bij
de Samenloop terecht kan:
- Klusjes in en rondom huis
- Vrijwilligerswerk
- Gezamenlijke maaltijden in de Geseldonk
- Financieel rondkomen
- Invullen formulieren of hulp bij aanvragen
- Beter lezen en schrijven
- Beter leren omgaan met computer of mobiele telefoon
- Cursussen
- Meer bewegen en gezonder leven
- Samen herstellen
- Leren omgaan met beperkingen
- Maatjes
- Mantelzorgondersteuning
- Informele dagbesteding
- Wat is er allemaal te doen in de wijk

De onuitputtelijke
rijkdom van de Bijbel
DAMIAAN

Gisteravond hebben we een serie van acht avonden over het
evangelie van Lucas afgesloten.
We kwamen vier keer in het najaar en vier keer in het voorjaar.
Er hadden zich 15 mensen voor
ingeschreven en die hebben
tot het einde toe heel geïnteresseerd deelgenomen. Dat zal
mede komen doordat er volop
gelegenheid was om je eigen
vragen in te brengen en ook
met elkaar in gesprek te gaan.
Waarom Lucas? Omdat de
evangelielezingen in de zondagsdiensten gedurende dit
kerkelijk jaar vooral uit Lucas
komen. Komend jaar, dat in de
kerk begint op de eerste zondag
van de Advent (1-12-2019), zal er
vooral uit Matteüs worden voorgelezen . En daarom zullen we
in het najaar een nieuwe serie
bijeenkomsten starten over het
evangelie van Matteüs.
Is er dan zoveel verschil tussen die evangelisten? Ja en nee.

Nee, als het gaat om de kern
van de boodschap die ze uitdragen. Ja, als je opmerkt hoe elke
evangelist eigen accenten legt
en manieren zoekt om zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de
opvattingen, vragen, twijfels van
zijn eigen doelgroep. Het maakt
nogal verschil of je schrijft voor
voornamelijk Joden of voor nietJoden. En voor ons, die bijna
tweeduizend jaar later hun teksten lezen, helpt het om beter
te begrijpen waarom ze het zus
en zo hebben opgeschreven. En
dan valt op dat elke evangelie
een onuitputtelijke rijkdom aan
geloofsverdieping, wijsheid en
kracht in zich bergt.
Dus in het najaar (september)
komen we opnieuw bij u met
het nieuwe aanbod om nader
kennis te maken met Matteüs.
Dan kunt u er nu vast rekening
mee houden. Het zal weer zijn
op maandagavonden in de pastorie van Stiphout. Iedereen is
welkom. Graag tot dan.
Jan Vogels
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GOED DRUKWERK
St. Lucia
Jim
Aarts

St. Lucia
Divano
Sleegers

St. Lucia
Fayé
Baysali

St. Lucia
Melanie
van de Westerlo

St. Lucia
Noel
Hengerics

St. Trudio
Bo
Prijden

Uitvaartzorg
van de Kerkhof

BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
0492-845350
info@adcommunicatie.nl

Dag en nacht

0492 - 780 660
(overlijden melden & informatie)

www.uvdk.nl | www.uitvaartverzorginghelmond.nl

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

Edwin en Luuk van de Kerkhof

Ook als u verzekerd bent bij Monuta, Dela of elders
kunnen wij u helpen.
Informeer gerust naar de mogelijkheden in ons
Uitvaartcentrum ‘t Damiaanhuis, te Mierlo-Hout.

A ANLEG • ONDERHOUD • BESTRATING

Gasthuisstraat 25 5708 HH Stiphout (T) 0492 382499
(M) 06 22571611 (E) info@thijssenhoveniers.nl
Mierloseweg 301, Helmond
www.dekoninghelmond.nl

T : 0492 - 52 53 12

WWW.THIJSSENHOVENIERS.NL

9
10e jaargang • nummer 1

April 2019

Mijn retraite
DAMIAAN

Graag wil ik u iets vertellen over
mijn retraite in Israël. Er zijn
veel manieren om retraites te
doen. In de kern trekt iemand
zich in een retraite terug in stilte
en bezinning om in gebed met
God over zichzelf na te denken.
Hiervoor wordt een geschikte
plek gezocht met een rustige
omgeving, veel stilte en een
ruimte om tot God te komen.
Kloosters zijn daarvoor uitstekend. Het klooster waar ik was
ligt vijfenveertig minuten van
Tel-Aviv en van Jeruzalem. Het
ligt op de berg van Gemaliël,
Bet-Gemal. De zusters bidden
in hun Franse voertaal, Arabisch en Hebreeuws.

Mijn kamer heeft een tafel aan
de muur om aan te werken en
aan te eten. Er staat een bed

voor de nacht. Er is een gebedsruimte met een bidstoel. Toilet
en douche horen ook bij mijn
kamer. Eten wordt op een dienblad voor de deur gezet. Een
zuster klopt op de deur, maar
wanneer ik opendoe, is zij alweer vertrokken. Zo weinig mogelijk contact of afleiding, om te
kunnen concentreren op mijn
gesprek met God en wat mij innerlijk beweegt.
Voor het morgen- en avondgebed en voor de dagelijkse eucharistieviering komen we in de
kerk samen.
Mijn retraitebegeleider, een pater Jezuïet geeft mij iedere dag
een oefening en enkele evangelieteksten om te lezen. De methode van de heilige Ignatius is
redelijk eenvoudig. Het komt

erop neer om te luisteren naar
God mij wilt zeggen. Dat kan ik
horen wanneer ik mij verplaats
in het leven van Jezus. Het gaat
erom dat ik mij verbeeldt dat ik
erbij ben, zoals bij het verhaal
van de blinde Bartimeüs. En als
ik erbij ben, wat gaat er dan in
mij om? In dit geval kan ik blij
worden omdat iemand die blind
was weer kan zien. Maar in mijn
meditatie begreep ik dat ook ik
mocht worden aangeraakt om
op een andere manier te gaan
zien, nl. de manier waarop God
met mensen werkt in het dagelijkse leven. Het zette mij aan
om God daarvoor te danken. Bij
een ander verhaal kan ik tot verbazing gestemd worden of zelfs
tot berouw omdat ik spijt voel

opkomen. Met deze gevoelens
keer ik mij vervolgens in gebed
tot God die mij kan bemoedigen, of geruststellen, of troosten
of vergeven.
Zo’n retraite doet twee dingen.
Ten eerste helpt het mij om God
dichterbij te ervaren. De retraitebegeleider kan dit objectiveren
en zien of dit klopt. Ten tweede
komt mijn ziel tot rust en ondervindt vrede. Deze kern bepaalt
in wezen hoe ik in het leven sta.
U zult begrijpen dat het mij
goed doet om deze Geestelijke
Oefeningen van Ignatius te volgen. Ook komt het mijn algeheel herstel ten goede.
Norbert Swagemakers, pastoor.

Kelk van pastor Hans van den Heuvel
nu in Ghana
Tijdens de reis
naar
Ghana,
van onder andere Marcel van Gerwen, Arthur van de Walle, en diaken
Ton Schepens, hebben we een bezoek
gebracht aan de bisschop van Goaso,
Mgr. Peter Atuahene.
DAMIAAN

Aan hem is de kelk van Pastor Hans
van den Heuvel overhandigd met het
verzoek die ter beschikking te stellen

aan een jonge priester die zelf geen
middelen heeft om er een te kopen.
De bisschop heeft dat toegezegd en
daardoor aan de wens van Hans tegemoet te komen. Op die manier blijft
de kelk gebruikt worden voor het doel
waarmee hij indertijd aan Hans gegeven is door zijn ouders.
Diaken Ton Schepens

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

“DE STER”
SCHOONMAAKBEDRIJF
“Sinds 1965”
HELMOND

Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding

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
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Damiaantjes

Pastoorsinstallatie

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

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.
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

HELMOND

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

Op maandag 15 april om 20.30
uur wordt een INFORMATIEBIJEENKOMST gehouden voor
iedereen die mee doet of overweegt om mee te gaan doen
aan de Samenloop voor Hoop
in juni.

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
€
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

Op zaterdagavond 1 juni om
19:00 uur zal Norbert Swagemakers door Deken Paul Janssen worden geïnstalleerd tot
pastoor van de parochie Heilige
Damiaan de Veuster. Het motto
is: “Opdat zij één moge zijn”.
Tijdens de plechtigheid zal aan
hem o.m. de sleutel van de kerk
worden overhandigd als symbool voor het beheer dat hem

wordt toevertrouwt. De sleutel
is er om de kerk en haar geloof
toegankelijk te maken voor parochianen. Tevens zal de pastoor zijn dankbaarheid willen
uitdrukken voor zijn vijfentwintig jarig priesterjubileum.
Na de feestelijke viering in de
kerk is er een samenkomst bij de
Zaal Adelaars om met elkaar het
glas te heffen op een vruchtbare
samenwerking.

Informatie bijeenkomst
Samenloop voor Hoop 2019

Trudopastorie, Dorpsstraat 34, 5708 GH Helmond. Tel.: 0492-523147

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

DAMIAAN

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

Het bestuur van de Samenloop
voor Hoop Helmond nodigt
u van harte uit om de plannen voor het weekend van 29
en 30 juni 2019 met u te delen
en alle mogelijke vragen te beantwoorden. We zouden het
fantastisch vinden als MierloHout breed vertegenwoordigd
zal zijn tijdens dit weekend. De
bijeenkomst wordt gehouden in
Wijkhuis de Geseldonk, Cederhoutstraat 44 in Helmond, waar
koffie en thee vanaf 20.30 uur
klaar zullen staan.

Dit jaar is er voor de vijfde keer
een Samenloop voor Hoop in
Helmond. Een prachtig lustrum
zal het gaan worden, waarbij
de inzet van veel deelnemers,
teams, bedrijven en vrijwilligers
zal worden gevraagd. De aftelklok is eind juni 2018 tijdens de
Kick Off bijeenkomst, samen
met Burgemeester Blanksma al
aangezet.
Aanmelding van teams kan via
de website
www.samenloopvoorhoop.nl/
helmond
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ST. LUCIA

Na ruim 27 jaar nam Pastoor
John van de Laar, op zondag
3 februari afscheid van de
Damiaanparochie.
Op 24 februari werd John
geïnstalleerd als pastoor van de
Petrus Parochie te Uden.
Direct na de drukbezochte
Eucharistieviering in
de Luciakerk en de
afscheidsreceptie van 3
februari, ontvingen wij van
hem onderstaande dankbrief:
Het vieren in de Lucia kerk in
dankbaarheid en vertrouwen op
3 februari met zovéél mensen,
de warme woorden van collega
diaken Ton Schepens én van
burgemeester Blanksma waren
ontroerend mooi! De receptie was
overweldigend als ook de vele
kaarten die ik mocht ontvangen.
Ik zie met grote dankbaarheid
terug op 27 jaar en 7 maanden,
véél lief en leed samen gedeeld.
Het was een zaligheid in uw
midden te mogen wonen en
werken.
Natuurlijk zullen de warme
contacten blijven!
In dankbaarheid en vertrouwen
ga ik door in Uden en omgeving
waar u altijd van harte welkom
bent!
Het gaat U allen goed. Veel
dankbare groeten,
John van de Laar.

Foto’s Cofoto, Mario Coolen.
Voor meer foto’s zie
www.damiaanhelmond.nl
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Programma Goede week en Pasen 2019
Alphonsuskapel:
Donderdag 11 april: 19.00u Boeteviering ter
voorbereiding op Pasen
Donderdag 18 april: 17.00u Witte Donderdagviering
Goede Vrijdag 19 april: 19.00u Goede Vrijdagviering m.m.v. het kerkkoor Cantemus
Domino.
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en
St. Anna, Hornestraat 1:
Zaterdag 13 april: 17.00u Palmpaasviering
m.m.v. het kerkkoor Cantemus Domino;
(Zaterdag 20 april PAASWAKE IS OM
19.00U IN DE LUCIAKERK!)
St. Luciakerk, Hoofdstraat Mierlo-Hout
*voor kinderen
Zaterdag 13 april: 19.00u Palmpaasviering
Zondag 14 april: 10.15u Palmpaasviering*
Witte Donderdag 18 april: 19.00u Eucharistieviering*, aansluitend mogelijkheid voor
stil gebed bij het H. Sacrament tot 20.30u.
Goede Vrijdag 19 april: 15.00u Gezinsvie-
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ring*
Paaszaterdag 20 april: 19.00u Paaswake*
Paaszondag 21 april: 10.15u Hoogmis van
Pasen*
Doe je mee? Zondag 14 april
Paasmaandag 22 april: 10.15u Hoogmis
Met de palmpaasoptocht. We doen een
korte route. Zorg dat je uiterlijk om 10 uur
St. Trudokerk, Dorpstraat Stiphout
in de morgen in de tuin van de pastorie
Zondag 13 april 10.30 uur Palmzondag: bent! Breng je palmpaasstok mee. Alle
Palmpaasviering met kinderen en palm- kinderen mogen meedoen! Deze viering
paasstokken, m.m.v. Femmes de Notre is tevens voor alle communicanten! De
Dame.
viering wordt mede verzorgd door het
Donderdag 18 april 19.00 uur Witte Don- Gilde St. Antonius Abt.
derdag, Eucharistieviering m.m.v. het Mariakoor.
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag: 15.00u
Kruisweg m.m.v. de gezamenlijke koren
(Er is geen avonddienst).
Zaterdag 20 april Paaszaterdag; 19.00u
Paaswake m.m.v. Trudokoor
Zondag 21 april 1e Paasdag: 10.30u Eucharistieviering m.m.v. Gregoriaans koor
Maandag 22 april 2e Paasdag: 10.30u Eucharistieviering m.m.v. Femmes de Notre
Dame.

St. Luciakerk Mierlo-Hout

Doe je mee? Witte donderdag 18 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 19 april
Om 3 uur in de middag spelen kinderen
van de Odulfusschool de kruisweg van
Jezus. Best spannend hoor! Je bent van
harte welkom!

Jaarlijks op Goede Vrijdag, om 15.00 uur spelen kinderen van de Odulfusschool de
kruisweg van Jezus in de Luciakerk. (Foto Cofoto, Mario Coolen).
Kom je kijken? Paaszaterdag 20 april

Vieringen van hemelvaart

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.

Woensdag 29 mei 19.00u Alphonsuskapel viering van Hemelvaart aan de vooravond.
Donderdag 30 mei 10.30u Viering in de Trudo kerk.
Donderdag 30 mei 11.00u Bedevaartsmis te Ommel.

Namenlijst van de
communicanten rond de Lucia
toren, Mierlo-Hout

Namenlijst van de
communicanten rond de
Tudo toren, Stiphout

Viering Palmzondag 2019 in de Trudokerk

Onderstaande kinderen bereiden zich
voor op de eerste heilige communie in
de Luciakerk te Mierlo-Hout, te vieren
op 12 en 19 mei 2019.

Onderstaande kinderen bereiden zich
voor op de eerste heilige communie
in de Trudokerk, te vieren op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei om 12.30
uur.

ST. TRUDO

Op Palmzondag vieren we de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij de
mensen Jezus met palmtakken begroetten. Om 10.30 uur begint de Palmpaasviering met kinderen en hun zelfgemaakte
palmpaasstokken in de Trudokerk m.mv.
Femmes de Notre Dame.
Op Zaterdag 13 april kunnen alle kinderen
van 13.00 – 14.30 uur palmpasenstokken
komen versieren in de Pastorie van de
Sint Trudo, Dorpsstraat 34. Voor de mate-

rialen wordt gezorgd. Op Zondag 14 april
om 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. De mooie palmpasenstok mogen we ook weggeven, na de
dienst, aan iemand die het niet zo makkelijk heeft of iemand die we graag willen verwennen. Het belooft weer een heel
bijzondere viering te worden. Komen jullie ook?
Zalig Pasen!

Gedachte bij Pasen 2019
GOD REKENT OP ONS
God alleen kan geloof geven
maar wij kunnen van Hem getuigen
God alleen kan hoop geven
maar wij kunnen vertrouwen stellen in een
medemens
God alleen kan liefde geven
maar wij kunnen leren een ander lief te hebben
God alleen kan vrede geven
maar wij kunnen eenheid zaaien
God alleen is de weg
maar wij kunnen hem wijzen aan een ander

God alleen is het licht
maar wij kunnen het laten schijnen voor alle
mensen
God alleen is het leven
maar wij kunnen anderen levenslust geven
God alleen kan doen wat onmogelijk lijkt
maar wij kunnen al het mogelijke doen
God alleen is zichzelf voldoende
maar Hij geeft er de voorkeur aan op ons te
rekenen
www.weeknederlandsemissionaris.nl

Jelle van de Westerlo, Robijn Rooijackers, Pim Aussems, Keano Knapen, Jayden Bordat, Levi Langewouters, Demi
Smit, Nadia Ogrodniczak, Mike Siero,
Lucas Damen, Lieke Baaten, Yannick
Liebrecht, Jill Verberne, Sam Korbijn,
Boaz van de Ven, Kensi van Eijk, Laura
Thijssens, Dez Saris, Fabian Hüsken,
Teun van Bokhoven, Tygo Arts, David
Jonkers, Bram van Zutphen, Daan Sterken, Lizzy Pichel, Freek van Asten, Roos
Keuning, Brent van Drunen, Chayenne
Netten, Alexander van Aert, Petro Holzken, Luc Verhees, Siem Bakels, Yentle
Verhees, Lois van der Schoot, Milana
Hertogs, Faye van Tuijl, Senna Netten,
Woyciech Juszczak, Sophie van der
Lee, Frederique en Stijn Soetermeer,
Luna Lipscomb, Tamara Boguszewska,
Adrian Legiewicz, Cas Roeffen, Thimo
Dayo, Elisa Rica van Kemenade, Fenne
en Jente van den Reek, Senna Meesters,
Stan Vogels, Sue-Ann Botterweck, Janou Derksen, Duuk Koningen, Amelia
Skorupska, Kay van Ekerst, Melle Hermans, Wanesse Szymanska.

Ana Arenas van Aerle, Lise Coolen, Vincent de Brouwer, Tosia de Ploeg, Jonas
Denisiuk, Sef Gommans, Noa Gruijters, Jules Haagh, Jeanneke Hendrickx,
Emily Sanders, Pleun Seelen, Wies van
Bragt, Indy van de Kemenade, Eline
van de Laar, Saar van der Vorst, Valentijn van Dijk, Camilla van Hoof, Zena
van Kampen, Tom van Rijsingen.
Wij wensen alle kinderen en ouders een
goede voorbereiding!

