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Vanuit de Lucia kerk voor de wijken: St. Anna, Bran-
devoort, Helmond West, Mierlo-Hout en Suytkade.

Alphonsuskapel:
Donderdag 17 maart: 19.00u Boeteviering ter voorbereiding 
op Pasen
Donderdag 24 maart: 17.00u Witte Donderdagviering
Goede Vrijdag 25 maart: 19.00u Goede Vrijdagviering

Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna 
en Hornestraat 1:
Zaterdag 19 maart: 17.00u Palmpaasviering
(Zaterdag 26 maart is er geen viering! De paaswake is om 
19.00u in de Luciakerk)

St. Luciakerk, Hoofdstraat 159: * = voor kinderen
Zaterdag 19 maart: 19.00u Palmpaasviering
Zondag  20 maart: 10.15u Palmpaasviering* 
Witte Donderdag 24 maart 19.00u Eucharistieviering*, aan-
sluitend mogelijkheid voor stil gebed bij het H. Sacrament 
tot 20.30u.
Goede Vrijdag 25 maart: 15.00u Gezinsviering*
Paaszaterdag 26 maart: 19.00u Paaswake*
Paaszondag 27 maart: 10.15u Hoogmis van Pasen*
Paasmaandag 28 maart: 10.15u Hoogmis

Trudo Kerk Dorpstraat Stiphout
Witte donderdag 24 maart: 19.00u: Witte Donderdag, 
Eucharistieviering  met het Trudo Koor.

Goede vrijdag 25 maart: 15.00u. Kruisweg met gezamenlijke 
koren Trudo er is geen avonddienst!
Paaszaterdag 26 maart: 19.00u. Paaswake met Femmes de 
Notre Dame
Paaszondag 27 maart: 10.30u. Eucharistieviering met het 
Mariakoor aansluitend om 
12.00u. Gezinsviering. 
Paasmaandag 28 maart: 10.30u. Eucharistieviering met het 
Gregoriaans Koor

Zie ook het programma van de Goede week op 
pagina 9.

Zalig Pasen

Het lege 
graf.... hoe 

we kijken, van harte een zalig Pasen. 
Dat er vreugde in uw hart mag zijn en 
de vrede die Jezus, op de dag van Pa-
sen aan Zijn leerlingen heeft gewenst.
Vrede zij met U! Die vrede waar Je-
zus het over heeft, wil niet op de eer-
ste plaats zeggen dat we geen ruzie 
moeten maken, al is dat natuurlijk al 
een heel goede zaak.

De vrede waar Jezus het over heeft 
gaat over iets meer: dat er harmonie 
mag zijn in onszelf, met God en onze 
medemensen. Er is harmonie in ons-
zelf als we onszelf kunnen aanvaar-
den zoals we zijn en onszelf kunnen 
zien als een gave, een cadeau.
U bent een wonder! Wij allemaal zijn 
wondertjes van Gods schepping.
Misschien hebt U best wel veel mee 
gemaakt en was Uw leven niet ge-
makkelijk en toch: er waren mooie 
dingen en die zijn er nog, als we 
steeds blijven proberen die mooie 
dingen te zien, als we onze zegenin-
gen tellen en God bedanken voor Zijn 
grote en kleine cadeaus, dan is of 
komt er harmonie in ons leven, een 
dankbaarheid om het bestaan. Op 

een grijze, grauwe dag lijkt alles lang 
zo mooi niet als wanneer een zon-
netje schijnt. Toch is de werkelijkheid 
dan niet anders, alles om ons heen is 
er nog net zo als op die zonnige dag. 
Het komt er dus best wel op aan de 
dingen, ons leven, de toekomst een 
beetje zonnig te bekijken. Maar het 

komt er dus heel erg op aan hoe wij 
kijken: zie je het of zie je het niet? 
Je moet zorgvuldig kijken, open, zien 
met de ogen van je ziel om het won-
der te ontdekken. Dat gebeurt in het 

evangelie van Paasmorgen. Het gaat 
bij alle mensen in het evangelie om 
het zien. Ze zien allemaal wel precies 
hetzelfde, maar uiteindelijk ook weer 
niet: Maria Magdalena komt naar het 
graf van Jezus, ze ziet dat de steen is 
weggerold en ze rent in paniek naar 
de apostelen: het lichaam van Jezus 

is verdwenen,iemand heeft het dus 
weggehaald! Er wordt dus een men-
selijke conclusie getrokken vanuit die 
weggerolde steen. Dan komt de apos-
tel Simon Petrus. Hij inspecteert de 

boel zorgvuldig, hij ziet de zwachtels, 
de zweetdoek en alles, heel precies 
zoals het is. Zijn zien is een soort we-
tenschappelijk zien, hij verricht een 
onderzoek, hij kan conclusies trek-
ken en een rapport opmaken maar 
hij komt niet verder dan slechts wat 
hij ziet.
Tenslotte komt die andere leerling, 
die volgens de traditie de apostel Jo-
hannes is.
Ook hij ziet en... hij geloofde. En dat 
geloven is een innerlijk verstaan dat 
Jezus uit de doden is verrezen. Dat 
is een dieper zien, hij ziet de bete-
kenis, hij ziet het waarom... Hij ziet 
méér! Voor iemand die gelooft dat 
het leven een geschenk is en een zin 
en een doel heeft, is het leven is een 
opgang een reis naar een doel, naar 
iets moois, naar nieuw leven, vreugde 
en vrede, naar een diepere harmonie.
Dat maakt het lijden en de dood tot 
een doorgang, tot iets waar je door-
heen moet om bij dat mooie te ko-
men. Zo heeft Jezus het ons voorge-
leefd, zo mogen wij het beleven, daar 
mogen wij vreugde uit putten en hoop 
en vertrouwen.

Zalig Pasen!

 Een Pasen vol vreugde, 
hoop en vertrouwen

DAMiAAn

Een voordracht tijdens de jaarlijkse samenkomst met communicanten rondom het Paasvuur (Foto Cofoto, Mario Coolen). 

Programma Damiaanparochie Pasen 2016
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Zoals u weet is de Lucia 
kerk een RiJKSMOnU-

MEnT. Dit betekent dat de Rijksoverheid voor 
dit gebouw een subsidie van 65 procent heeft 
toegekend voor noodzakelijk onderhoud aan 
de binnenzijde. Voor Kerstmis, afgelopen jaar, 
zijn daarom de zijvlonders onder de banken bij 
de kruisweg vernieuwd.

in februari is men begonnen aan het vervangen van 
kapotte vloertegels en het leggen van nieuwe vloerte-
gels op bepaalde plekken waar nog geen tegels lagen. 
Ook het hoofdportaal zal worden vernieuwd en er is 
timmerwerk te doen in de toren. Kortom, tot Pasen 
zal er in de Lucia kerk gewerkt worden aan het on-
derhoud. 
Het geheel staat onder leiding van het bisdom.

Wij gaan

trouwen! Vrijdag 10 juni 2016:
Luciakerk
Mierlo-Hout, 15.30u

Vincent Bakker
Michela Trovatello

Vrijdag 23 sept. 2016:
Trudokerk
Stiphout, 15.30u
Alexander Heldens 
Anouk van de Beek

Vrijdag 3 juni 2016:
Luciakerk
Mierlo-Hout, 15.30u

Mark van Lierop
Sally van Lierop-

Kepser

Werkzaamheden Luciakerk Mierlo-Hout

Restauratie van de vloertegels in de St. Luciakerk (Foto’s Cofoto, Mario Coolen). 

ST. LUCiA

“Sinds 1965”

Helmond T. 0492-552666

“DE STER” 
SCHOONMAAKBEDRIJF

HELMOND             SINDS 1965

Dagelijks onderhoud

Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Glas- en gevelonderhoud

✩ Industriële reiniging

✩ Nieuwbouw opleveringen

 Vossenbeemd 108, Helmond       Tel.: (0492) 55 26 66

Lid ANVO - gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

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

- BRILLEN
- COMPUTERBRILLEN 

- VEILIGHEIDSBRILLEN

Piet Andriessen B.V.

info@andriessenoptiek.nl - VEILIGHEIDSBRILLEN

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

- VEILIGHEIDSBRILLEN

Van Ganzewinkel Natuursteen verzorgt al 

meer dan 120 jaar het maken en plaatsen 

van grafmonumenten. Of het nu gaat om 

een renovatie, nieuw monument, urn of 

bijzetting.

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

Buiten openingstijden bel gerust voor een afspraak.

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

Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding

Burgemeester Krollaan 21B
5707 BA Helmond
T: 0492 317420
www.bremink.nl
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Uitnodiging 
In mei 
2 0 1 6 

willen we stil staan bij het zilve-
ren priesterjubileum van onze 
pastoor en deken John van de 
Laar. Tevens vieren we zijn op 
handen zijnde 25 jarig pastoraat 
in Helmond. Wij nodigen u van 
harte uit voor de viering op 
zondag 29 mei om 10.15u in de 
parochiekerk St. Lucia aan de 
Hoofdstraat 159. Aansluitend/
Vanaf 11.30u tot 13.30u is er 
gelegenheid tot felicitatie en 
ontmoeting in De Koning, Mier-
loseweg 301, Mierlo-Hout. Wij 
hopen u te mogen ontmoeten!

Parochiebestuur 
Damiaan de Veuster
Hoofdstraat 157, 
5706 AL Mierlo-Hout
parochiebestuur@
damiaanhelmond.nl

Een bis-
schop is 

een geestelijke die de hoog-
ste graad van de kerkelijke 
wijding heeft ontvangen. Bis-
schoppen worden beschouwd 
als de opvolger van de apos-
telen. De Katholieke Kerk 
wordt bestuurd door het Bis-
schoppencollege onder leiding 
van de Bisschop van Rome, de 
Paus. De nieuwe bisschop van 
het bisdom ‘s-Hertogenbosch 
is Mgr. dr. Gerardus J.n. de 
Korte. Hij neemt de zetel 
van het bisdom in bezit op 14 
mei 2016. Zijn wapenspreuk 
is: ‘Confidens in Christo’ / ‘in 
vertrouwen op Christus’.

Gerard Johannes Nicolaas de Kor-
te werd geboren op 13 juni 1955 in 
Vianen. Hij is de jongste van de drie 
kinderen in een aannemersgezin. In 
1974 haalde hij het diploma athe-
neum aan het Alberdingk Thijm-
college in Hilversum. Van 1974 tot 
1980 studeerde hij geschiedenis 
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 
In deze periode kreeg De Korte 
steeds meer belangstelling voor 
geloof en kerk. Hij besloot na zijn 

afstuderen theologie te studeren. 
Tijdens het schrijven van zijn doc-
toraalscriptie haalde hij de gymna-
siumcertificaten Grieks en Latijn. 
Hij haalde zijn doctoraal in 1980. 
Kort daarna schreef hij zich in als 
student aan de Katholieke Theo-
logische Universiteit te Utrecht. 
In 1984 werd hij intern priester-
student op het Ariënskonvikt, de 
priesteropleiding van het aartsbis-
dom Utrecht. In 1987 slaagde hij 
voor het doctoraal examen theo-
logie om in 1994 te promoveren 
hij tot doctor in de theologie bij 
Prof. Van der Velden en Prof. Rik-
hof met het proefschrift ‘Pastoraat 
van de verzoening. Mogelijkheden 

en grenzen van de theologie van 
het woord, in het bijzonder van 
Eduard Thurneysen, voor het ka-
tholiek pastoraat’.

Wijdingen
Op 10 januari 1987 werd De Kor-
te door kardinaal Simonis in de ka-
thedrale kerk van de H.Catharina 
te Utrecht tot diaken gewijd. De 
wijding tot priester ontving De 
Korte in de H.Aloysiuskerk te 
Utrecht, eveneens door kardinaal 
Simonis. Zijn wijding tot bischop 
vond plaats op 2 juni 2001 in de 
kathedrale kerk te Utrecht door 
kardinaal Simonis, kardinaal Wil-
lebrands en Mgr. De Kok.

Kerkelijke loopbaan
Na zijn priesterwijding in 1987 
werd hij staflid van het Ariënskon-
vikt, de priesteropleiding van de 
bisdommen Utrecht en Gronin-
gen-Leeuwarden. Tevens werd hij 
benoemd tot pastor van de St. Ca-
tharinakathedraal in de Utrechtse 
binnenstad. Van 1992 tot 1999 
was hij rector van het Ariënskon-
vikt en in 1999 volgde zijn benoe-
ming tot deken van Salland, één 
van de voormalige dekenaten van 

het aartsbisdom. Hij ging wonen 
in Zwolle. Als deken van Salland 
maakte hij sindsdien ook deel uit 
van de bisdomraad. Paus Johannes 
Paulus II benoemde Mgr.De Korte 
op 11 april 2001 tot hulpbisschop 
van het aartsbisdom Utrecht en 
tot titulair bisschop van Caesarea 
in Mauretanië. Tevens benoemde 
kardinaal Simonis hem tot bis-
schoppelijk vicaris. Daarbij bleef hij 
ook deken van Salland. Zijn belang-
rijkste bisschoppelijke taak was de 
catechetische en liturgische repre-
sentatie van de aartsbisschop. Op 
18 juni 2008 benoemde Paus Be-
nedictus XVI Gerard de Korte tot 
diocesaan bisschop van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden. 

Op 5 maart 2016 werd de be-
noeming van mgr. de Korte tot 
bisschop van ‘s-Hertogenbosch 
bekend. Binnen de bisschoppen-
conferentie is mgr. De Korte bis-
schoppelijk referent voor Kerk en 
Samenleving.

Het pastoraal team en het parochie-
bestuur zijn zeer verheugd over deze 
benoeming! 

Mgr. G.J.N. de Korte. 

Paus benoemt Gerard de Korte 
als nieuwe bisschop Den Bosch

DAMiAAn

DAMiAAn

Een kort verslag van de 2 voorstellingen in Helmond

‘As i Left my fathers house’ trekt volle zalen
Vijf voor-
stellingen 

van ‘As i left my fathers house’ 
zijn georganiseerd door de 
Protestantse werkgemeen-
schap Peel en Kempenland in 
samenwerking met de plaat-
selijke RK-kerken en mos-
keeën, scholen en ex-vluchte-
lingen (Helmond, Someren, 
nuenen, Venray).
in Helmond was de aftrap. Op 

vrijdagmiddag 15.30u werd er 
gespeeld voor de leerlingen 
van het ROC ter AA. Doodstil 
en ademloos werd er geluis-
terd. Het gaf herkenning en 
ontroering bij de jongeren; de 
verhalen kenden zij zelf of van 
hun ouders/familie. 
Tussen de middag- en avond-
voorstelling werd gegeten in de 
Bethlehemkerk: de kookgroep van 
‘Samen eten, samen delen’ bereide 

een maaltijd voor ruim 50 men-
sen, waaronder de crew van New 
Dutch Connection. Ook Bright 
Richards, de initiator en bedenker 
van AILMFH, schoof bij ons aan. 
Bijzondere tafelgesprekken wer-
den er gevoerd tijdens de heerlijke 
rode kool, hachee, appelmoes…
Om 20.00u, de 2e voorstelling: 
weer een goed gevulde aula. Bur-
gemeester Elly Blanksma opende 
de avondvoorstelling met woor-

den van verbinding: verbinding tus-
sen Nederlanders en medelanders, 
tussen vluchtelingen en Helmond, 
tussen mensen onderling. In een 
wereld waaraan we allemaal een 
steentje kunnen bijdragen. Op-
nieuw was het doodstil  tijdens 
de voorstelling. Wat een emoties 
komen er los bij spelers en toe-
schouwers! 
Na afloop een kort nagesprek o.l.v. 
Bright Richards; het gesprek ging 

onder het genot van een glaasje 
verder en houdt ons de komende 
tijd nog wel bezig.
We moeten er wat mee. Dat is 
duidelijk.

Corine Beeuwkes-van Ede, 
Predikante van de Protestantse 
Gemeente Bethlehemkerk
Sperwerstraat 2, 
5702 PJ Helmond, 
Tel. 085-7604455

HELMOnD

Tijdschriften gezocht
Voor patiënten van het Elkerliek ziekenhuis hebben wij behoefte aan veel tijdschrif-
ten. Liefst niet ouder dan 3 maanden. Heeft u tijdschriften ter beschikking, laat het 
ons dan even weten. Wij komen ze graag bij u ophalen. 

Bij voorbaat dank. Marga Horsten, Organisatie van Vrijwilligers Elkerliek Ziekenhuis.
E-mail: marga.horsten@upcmail.nl
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Op Palmzondag 29 maart 
a.s. is er  in de Bethlehem-

kerk, Sperwerstraat 2 in Helmond een muziek-
programma rondom de zeven laatste zinnen, 
die Jezus heeft uitgesproken aan het kruis. 

De beroemde Oostenrijkse componist Franz Joseph 
Haydn (18e eeuw) heeft n.a.v. deze kruiswoorden 
muziek geschreven, n.l. ‘Die sieben letzten Worte 

Jesu Christi’ en zal op Palmzondagmiddag door het 
Meierijs Kamerorkest  ten gehore gebracht worden;  
afgewisseld door korte verhalen van verschillende 
sprekers. 
Zo zullen de kruiswoorden in woord en muziek klin-
ken als opmaat naar Pasen toe.
Dit muziekprogramma begint om 15.30u. Toegang is 
gratis. Een gift is van harte welkom. Voor meer info: 
zie www.bethlehemkerk-helmond.nl

St. Lucia
Annie Roxs, (Alphonsus) overleden te Helmond op 22 november 2015 in de leeftijd van 95 jaar.
Ria noten-van Dijk, (Kloosterweide) overleden te Bakel op 7 december 2015 in de leeftijd van 76 jaar.
Riet van den Aakster-van den Born, (Alphonsus) overleden te Helmond op 10 december 2015 in de leeftijd van 84 jaar. 
Tina Huijbers-van de Waterlaat, overleden te Helmond op 13 december 2015 in de leeftijd van 91 jaar.
Echtpaar Antoon Snijders, (Alphonsusplantsoen) overleden te Helmond op 20 december 2015 in de leeftijd van 83 jaar en 
Tonnie Snijders-van Stratum overleden te Helmond op 24 december 2015 in de leeftijd van 89 jaar.
Tinij Martens-Jansen, overleden te Mierlo op 22 december 2015 in de leeftijd van 74 jaar.
Trien van Esch-Hoff, (Pannehoeve) overleden te Helmond op 6 januari 2016 in de leeftijd van 90 jaar.
Ria Merkx-Koolen, (Alphonsusplantsoen) overleden te Helmond op 1 februari 2016 in de leeftijd van 86 jaar.
Mathieu de Bie, (‘t Leemsveld, Brandevoort) overleden te Helmond op 6 februari 2016, 13 jaar jong.
Joop Verhoeven, (Hof Bruheze) overleden te Helmond op 8 februari 2016 in de leeftijd van 80 jaar.
nelly Benders-Vogels, (Alphonsus) overleden te Helmond op 8 februari 2016 in de leeftijd van 85 jaar.
Mia van Hoof-nooijen, (Slegersstraat) overleden te Helmond op 24 februari 2016 in de leeftijd van 73 jaar.
Theo Giebels, (Houtvoort) overleden te Helmond op 26 februari 2016 in de leeftijd van 96 jaar.
Harry van Bree, (Mozartlaan) overleden te Helmond op 28 februari 2016 in de leeftijd van 67 jaar.

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

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

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten

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

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

Gespecialiseerd in 
klassieke en eigentijdse 
grafmonumenten. Grote 

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

ontwerp of idee.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis
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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

Kruiswoorden in woord en muziek
HELMOnD

 in Woord 
      en in Muziek

De zeven 
kruiswoorden 
klinken
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St. Trudo 
Gerard Gulinck, overleden te Helmond op 28 november 2015 in de leeftijd van 88 jaar.
Corrie van neerven-Adriaans, overleden te Helmond op 13 januari 2016 in de leeftijd van 84 jaar.
Peter Vetjens, overleden te Helmond op 23 januari 2016 in de leeftijd van 87 jaar.
Annie Swinkels Soille, overleden te Helmond op 30 januari 2016 in de leeftijd van 87 jaar.

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

Hartelijk Dank!

Met ingang 

van dit nieu-

we jaar is er één werkgroep ge-

zinsmis voor de gehele Damiaan 

parochie. De dames nelly Weij-

nen en Petra Donkers waren de-

cennia lang de vertrouwde gezich-

ten in de Lucia kerk wanneer het 

de gezinsmissen betrof. Trouw 

waren zij van de partij, vooral ook 

om de kinderen met (palm) Pasen 

en Kerstmis te voorzien van een 

traktatie. Ook stelden zij vele ja-

ren de gezinsmissen samen. Het 

past dan ook deze twee toege-

wijde krachten van harte te dan-

ken voor hun jarenlange inzet en 

trouw!

Eerder berichtte ik in de Da-
miaan over hetgeen waarmee 
ik tijdens mijn herstelperiode 
eind 2015 te maken had. ik re-
aliseer mij dat het voor u wel-
licht interessanter is te ver-
nemen, wat het bereiken van 
‘n 81e levensjaar met iemand 
doet. Je mag toch aannemen 
dat het grootste deel van je 
leven er dan op zit. 
Tragisch? Voor uw rappor-
teur geen echt probleem. Het 
leven is mij gunstig gezind ge-
weest (vind ik) dus je hoort 
mij niet mopperen! En boven-
dien: Aan alles komt een end!

De vraag die zich nu begint voor te 
doen is: Heb ik er in die 80 jaar iets 
van gemaakt; heb ik de juiste keu-
zes gemaakt? Had ik anders moe-
ten/kunnen kiezen? Valt er nog iets 
te herstellen? Die vraag hoef ik 
anderen niet voor te leggen; ze is 
alleen door mij te beantwoorden. 
Ik weet dat ik ooit keuzes gemaakt 
heb, waar ik nu niet meer achter 
sta. Toen waarschijnlijk onder in-
vloed van bepaalde theorieën of 
gedachten, die destijds in de mode 

waren. Dat kan betekenen dat ik 
makkelijk te beïnvloeden zou zijn. 
Ik weerspreek dit niet. Ik betreur 
dat ik daardoor mijn ouders mo-
gelijk op onnodige kosten gejaagd 
heb. Wellicht had ik minder impul-
sief en meer doordacht moeten 
handelen.  
Een goede vriendin adviseerde 
mij eens: “Jan, hou eens op een 
schriftje bij wat jou raakt, welke 
ervaringen je emotioneel geraakt 
hebben; wat ontroert je? Laat de 
binnenkant van je ziel eens zien!, 
Wat heeft invloed op je gehad?”
Die oproep sprak mij wel aan, 
maar om nu mijn hele ziel en zalig-
heid in de Damiaan bloot te leggen 
voor het kerkvolk van 3 kerken, 
gaat me toch een beetje ver.
Aanvankelijk koos ik voor tech-
niek, zowel in mijn opleiding (HTS) 
als in mijn beroep (Constructeur). 
Op de TUE verzeilde ik na en-
kele jaren in een in een secreta-
riële functie. Schrijven lag mij wel. 
Schrijven werd m’n hobby! Ik heb 
me er ook buiten de TUE en in het 
verenigingsleven en gemeenteraad 
nuttig mee weten te maken. En 
doe nu mijn best in de Damiaan!

Nu ik enigszins gehinderd wordt 
door beperkingen, is het leven 
overzichtelijker geworden. Zelf 
autorijden is niet meer aan de 
orde, fietsen gaat vooralsnog niet, 
denken en formuleren vergt meer 
tijd; zo ook het luisteren. De cara-
van hebben we weggedaan, zodat 
we andere vormen van vakantie 
moeten zoeken.
Maar het plezier blijft. Gelukkig 
wonen drie van onze 5 kleindoch-
ters in de buurt en zij vormen een 
uiterst leerzaam groepje, met veel 
humor bezield. Voor hen is opa 
best een aardige oude man, die 
niet al te streng overkomt. (Zeg-
gen zij)
Die de lessen van zijn kleindoch-
ters veelal ter harte neemt. 
Verder smaken we het geluk in een 
straat te wonen waar nog baby’s 
geboren worden: oud ontmoet 
jong. Dan is het natuurlijk heel 
plezierig, om als senior niet in een 
isolement te raken. Tussen en met 
mensen zijn, in contact met elkaar 
blijven. 
Ook onze zoon Fons, die vanwege 
zijn beperkingen elders woont, 
houdt de vinger aan de pols. “Va-

der, vanavond niet te zat hè!” 
roept hij me na als we, na hem 
bezocht te hebben, weer naar huis 
gaan. De jongen heeft altijd een 
goed humeur en weet z’n vader op 
het rechte pad te houden.
Wat wel jammer is, is het feit dat 
ik vorig jaar mijn bijdragen aan 
de regionale activiteiten voor het 
Ned. Genootschap van St. Jacob, 
heb moeten beëindigen. Dit betrof 
werkzaamheden in het kader van 
de pelgrimages naar Santiago de 
Compostela. Maar ook hier geldt, 
dat de betrokkenheid blijft. 
Betrokkenheid voor wat er rond-
om ons heen gebeurt. Zo vind ik 
het de moeite waard de ontwik-
kelingen in onze Damiaan-parochie 

te blijven volgen. Waar gaan we 
heen? Uiteindelijk naar ‘n kleine 
geloofsgemeenschap in één kerk-
gebouw? 
Met hulp van fysiotherapie ont-
wikkelt mijn lopen zich de goede 
kant op. D.w.z. dat bepaalde vor-
men van vakantie en invulling van 
vrije tijd steeds beter zullen gaan. 
Ik denk dan aan het bezoeken van 
een museum e.d.
De eerste helft van mijn bestaan zit 
er dus op; wat gaan we in de twee-
de helft doen? Ik besef dat een in-
breng als 80-jarige-met-gebreken 
niet spectaculair zal zijn, maar ik 
wil er wel bij zijn, en doen wat ik 
kan, samen met mijn vrouw die mij 
enorm helpt ‘overeind’ te blijven. 

De tweede helft   
Door Jan van Rest

Pastoor Elsenstraat 18, 
5706 VP  Helmond

0492-551136
www.van-der-vorst.nl
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l De uitvaart in

vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

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

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

DAMiAAn
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Contact… we kunnen niet zonder…
Wat is contact eigenlijk? Het 
woordenboek geeft hier over de 
volgende definities: Aanraking, 
aansluiting, band, connectie, com-
municatie, omgang, onderlinge 
verbinding, ontmoeting, relatie, 
signaal. Hoe vaak hoor je niet: we 
houden contact, oftewel we keep 
in touch, zoiets als, we blijven in 
verbinding. Contact hoort bij het 
leven, zonder contact is er zelfs 
geen leven. Het begint al vroeg in 
de moederschoot. Negen maan-
den lang ervaart de moeder het 
contact met haar nieuwe levens-
wonder en omgekeerd voelt het 
kindje in wording het contact 
met haar. Dit groeit en versterkt 
naarmate de tijd van de bevalling 
dichterbij komt. En wat te denken 
van het menselijke contact met 
de natuur. Beiden zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. Het 
een kan niet zonder het ander. 
Bij contact denk ik ook aan de 
omgang met de ander en dan met 
name het communiceren met ie-
mand. Dagelijks praten we wat af. 
In het zakelijke leven wordt er 
veel overlegd, besproken, spijkers met koppen geslagen. 
In het sociale leven drink je een kop koffie met een vriend, 
vriendin of buurvrouw. Je wisselt informatie en ervaringen 
uit. Je stort je hart uit, biedt een schouder en geeft elkaar 
adviezen. In het verenigingsleven staat de vereniging of de 
club centraal en spelen contacten ook een grote rol. Wil je 
puur vanuit je hart leven, dan is het contact, de verbinding 
met jezelf essentieel. Ga je de stilte in, dan ontstaat de 
ontmoeting met jezelf. Je gaat een verbinding aan met je 
diepste zelf. En het is juist van daaruit, dat de mooiste con-
tacten met anderen tot stand komen. En deze verbinding 
met de ander is heel belangrijk, want hierin leer je jezelf 
ook beter kennen. Iemand kan je een spiegel voorhouden. 
In die ontmoeting kan een levensles schuilen. Men kan je 
iets aanreiken. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb een boek gelezen, dat 

eigenlijk precies een boek voor jou is.’  Of een film aan-
bevelen. Iemand anders op jouw pad zetten, die jij op dat 
moment nodig hebt in jouw leven. Is dat niet geweldig? En 
deze persoon kom je dan precies op het juiste moment 
tegen en is van grote waarde voor de situatie waarin jij je 
bevindt. Dat heet synchroniciteit. En dan maar hopen, dat 
je die betreffende signalen duidelijk kunt opvangen…Dat 
ze echt bij je binnenkomen. Zo kunnen je eigen gedach-
ten bepalend zijn voor nieuwe contacten. Voor ‘toevallige’ 
ontmoetingen. Toeval bestaat niet. Ik weet het. Het zijn 
tekens vanuit het universum. Wat denk je, hoe denk je, 
waarin geloof je? Met jouw eigen gedachten ben je in staat 
om in korte tijd die contacten aan te trekken, die bij jouw 
huidige eigen denkwereld passen. Het ligt eraan, hoe sterk, 
hoe krachtig die gedachte is. Eigenlijk heb je het dus zelf in 

de hand. Gedachten – energieën – 
vibraties - contacten.  Zorg er wel 
voor dat het positieve gedachten 
zijn. Wees je ervan bewust. Want 
hier geldt de wet van de aantrek-
king. 
Het creëren van de verbinding met 
de ander speelt in mijn leven een 
steeds grotere rol. Het contact, 
de  verbinding op hartsniveau. Ik 
wil en kan niet anders, dan hierin 
dicht bij mezelf blijven. Op deze 
manier trek ik gelijkgestemde zie-
len aan met dezelfde intenties en.. 
van wie ik steeds kan leren. Juist 
dat vind ik een van de belangrijke 
dingen in het verbindingsproces. 
Mijn interesses zijn breed en ik leef 
me graag in, in de belevingswereld 
en passies van de ander. Met mijn 
positieve nieuwsgierigheid ben ik 
altijd op zoek naar het unieke ver-
haal achter de mens. In het con-
tact met de ander bespeur ik on-
voorwaardelijke liefde, een liefde 
die geen veroordeling, beoorde-
ling en vooroordelen kent. Spon-
taan komen hierdoor oprechte 
verbindingen, pure contacten tot 

stand. Laatst vroeg iemand aan mij: “waar vecht jij voor?” 
Ik zei: “ik vecht nergens voor.” Vechten heeft geen zin. Het 
brengt slechts onrust met zich mee. Door het uitzenden 
van negatieve gedachten ontstaat er een negatieve lading. 
Wanneer ik positieve gedachten de wereld instuur, hoef ik 
niet te vechten. Dan voel ik geen weerstand, maar slechts 
liefde,  Dan kan ik meer bereiken. Dit geeft meer ruimte in 
mezelf. Licht, liefde uitzenden, een positief gebeuren. Bid-
den, mediteren, de innerlijke stilte ingaan. Daarmee zal ik 
meer bereiken. Hierin vind ik de antwoorden, oplossingen 
en zeker geen aanleiding en een aanstormend gevoel om te 
vechten. Ik doe het op mijn eigen manier. Voor mij geldt: 
Love is the message and the message is LOVE… 

Noortje

“ En wat te denken van het menselijke contact met de natuur” (Archieffoto Cofoto).

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

GrafmonumentenGrafmonumenten
NOTENNOTEN

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

Specialist en trendsetter
in betaalbare en duurzame
grafmonumenten

Authentieke en eigentijdse
grafmonumenten naar eigen
ontwerp met laagste prijsgarantie

Grafmonumenten

Asbestemmingen

Onderhoud

Restauratie

Gravendienst

Begraafplaatsbeheer

Het grootste assortiment grafaccessoires
20 Jaar garantie

tel. 073-5492511 - info@boca.nl - www.boca.nl - Galvaniweg 20 - 5482 TN - Schijndel

Heilig Jaar van de Barmhartigheid 

Voor meer informatie, prijzen, e.d. kijkt u op onze website www.boca.nl.
Of neem contact op via telefoon of email. S.v.p. onder vermelding van “Damiaan”.

10%
korting

erik barten
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Als je over de italiaanse auto-
strada A.21 van Brescia naar 
Piacenza rijdt, zie je langs 
de autoweg een groot bord 
staan met de naam Cremona 
en daarop de afbeelding van 
een viool. Cremona, dat zo’n 
70.000 inwoners telt, is im-
mers de italiaanse stad, die 
nogal wat beroemde viool-
bouwers heeft voortgebracht.
Twee keer hebben we Cre-
mona bezocht en dat niet al-
leen vanwege haar traditie 
van vioolbouwers, maar ook 
omdat die stad de nodige be-
zienswaardigheden heeft. De 
wijken bv. rond de S. Agata en 
het Palazzo del Popolo, met 
hun vele smalle en hoekige 
steegjes, ademen nog steeds 
een echte middeleeuwse 
sfeer. 

Als je de auto even buiten het his-
torische centrum parkeert, op de 
speciale parkeerplaats voor toeris-
ten, kun je met een klein stadsbusje 
naar het “centro storico”. Kaartjes 
voor de bus zijn in de tegenover de 
parkeerplaats gelegen Tabaccheria 
te koop.
Wij reden met het busje tot aan 
het einde van de Corso Mazzini en 
gingen te voet verder door de win-
kelstraat, de Via Solferino, waar 
vaak in mooie, ouderwets chique 
winkels, de eigenaar nog zelf zijn 
klanten bedient. Zo kwamen we 
op de Piazza de Comune. Dit plein 
was voor ons een ware openba-
ring, met zijn prachtige Romaanse 
Dom, die een geweldig mooi ver-
sierde gevel heeft.

Deze kathedraal wordt links geflan-
keerd door de bekende 13e-eeuw-
se toren “Il Torrazzo”, gebouwd 
van bakstenen, met een achthoe-
kige spits en een uit de 16e-eeuw 
stammend astronomisch uurwerk, 
dat boven het stadswapen van 
Cremona prijkt. Il Torrazzo is hèt 
symbool van Cremona.

De kerk en de klokkenoren zijn 
op een zeer geraffineerde manier 
door de bogen van de Portico della 
Bertazzole met elkaar verbonden. 
De prachtige marmeren façade van 

de Dom is 
uit de 13e 
eeuw. Het 
is overigens 
opvallend, 
dat deze 
kerk deels 
uit marmer 
en deels uit 
rode bak-
stenen is 
gebouwd.

Het interi-
eur van de 
kerk draagt 
het stempel 
van de 16e- 
en 17e- 
eeuw. Een 
waar mees-
t e r w e r k 

is het grote zilveren en vergulde 
kruis met meer dan 250 sculptuur-
tjes. 
Verder zijn er in de Dom veel fres-
co’s te bewonderen, met onder 
meer voorstellingen van het leven 
van Maria en Jezus, alsook de gang 
van Jezus naar het kruis. Verschil-
lende fresco’s zijn van de plaatse-
lijke meester Boccaccino, zoals bv. 

de grote afbeelding van Jezus de 
Verlosser in de apsis. Verder zijn 

er ook fresco’s te zien van de Ve-
netiaan Pordenone en van de uit 
Bergamo afkomstige Romanino.

Naast de Dom staat het achthoeki-
ge Romaanse Battistero, de doop-
kapel uit 1167, die slechts voor 
een deel met marmer is bekleed. 
In het midden van deze doopkapel 
staat de grote achthoekige doop-
vont, gehouwen uit één blok rood 
marmer afkomstig uit  Sant’Am-
brosio in het Valpolicella. In het 
hoofdaltaar een groot Crucifix uit 
de 14e-eeuw en in het zijaltaar een 
Madonna van Zeven Smarten, ge-
maakt in de 17e-eeuw door Gia-
como Bertesi uit Cremona. 
Als je na het bezoek aan de Dom en 
de doopkapel een kop koffie gaat 
drinken op het tegenover gelegen 
terras van Bar Portici del Comune, 

dan heb 
je een 
prachtig 
zicht op 
de schit-
terende 
gevel van 
de Dom 
en de 
Torraz -
zo, die 
met zijn 
h o o g t e 
van 111 
m e t e r , 
de op 
twee na 
hoogste 
b ak s t e -

nen klokkentoren van Europa is.
Tegenover de Dom kun je ook de 
“Loggia dei Militi” uit de 13e-eeuw 

zien, alsmede het Palaz-
zo Comunale, een van 
de vele “palazzi” van 
Cremona. 

De reputatie van stad 
van vioolbouwers heeft 
Cremona te danken aan 
beroemde families van 
vioolbouwers, waarvan 
Stradivari (Stradivarius 
in het Latijn) misschien 
wel de beroemdste is. 

Naar hem is ook het plaatselijke 
Museo Stradivariano genoemd. 

Het begon eigenlijk met de ver-
maarde vioolbouwer Andrea 
Amati, die een grote opdracht van 
het Franse hof kreeg. Hij leerde 
het vak aan zijn twee zonen, An-
tonio en Gerolamo. Verder werd 
zijn kleinzoon Niccoló, de zoon 
van Gerolamo, ook een beroemd 
vioolbouwer. Niccoló zocht op 
zijn beurt weer jonge mensen, die 
het vak van hem wilden leren en hij 
vond  een uitstekende leerling in 
de persoon van Andrea Guarneri, 
die ook weer een dynastie van 
vioolbouwers stichtte. Zijn klein-
zoon, Giuseppe Guarneri, groeide 
samen met Antonio Stradivari uit 
tot de beste vioolbouwer van Cre-
mona. Deze Giuseppe Guarneri 
had de bijnaam “del Gesù”, om-
dat hij in de door hem gebouwde 
violen het monogram IHS en een 
kruis aanbracht.

Antonio Stradivari (1644-1737) 
ging vanaf 1665 onder zijn eigen 

naam violen bouwen van het door 
Amati ontwikkelde type, echter 
enigszins aangepast. Vanaf 1702 
bouwde hij de violen van het ei-
genlijke Stradivarius-type, waarvan 
het geheim een volle en briljante 
toon was, die lag in de perfecte 
balans tussen de verschillende on-
derdelen, die gezamenlijk de klank 
van de viool bepalen. Rond 1720 
ontwikkelde Stradivari een geheel 
nieuw type viool, dat meer metalig 
van klank is. Naar schatting heeft 
Stradivari zo’n 1000 instrumenten 
gebouwd, waarvan 540 violen, 12 

altviolen en 50 cello’s bekend zijn.

Twee zonen van Stradivari hebben 
na zijn dood het atelier voortgezet.
Vol met indrukken van de interes-
sante stad Cremona keerden we 
na ons eerste bezoek aan Cre-
mona ’s avonds op de camping van 
Manerba terug. Tot onze verba-
zing, werden we daar aan het begin 
van ons straatje opgewacht door 
een echtpaar uit Cremona, dat van 
onze overburen gehoord had, dat 
wij die dag hun stad zouden bezoe-
ken. Deze mensen wilden toch wel 
graag van ons horen, wat wij van 
Cremona vonden en als echte Ita-
lianen waren zij reuze trots, dat wij 
belangstelling voor hun stad had-
den en zij staken dat niet onder 
stoelen of banken.
Italianen hebben overigens toch 
hun nationale trots, want hebt u 
tijdens het WK voetballen gehoord 
en gezien hoe het hele Italiaanse 
voetbalteam het Italiaanse volks-
lied Fratelli d’Italia uit volle borst 
meezong? Daar kunnen de Neder-
landse spelers nog wat van leren, 
al moet ik toegeven dat de vrolijke 
klanken van het Immo di Mameli, 
zoals het volkslied uit 1847 in de 
volksmond genoemd wordt, wel-
licht ook echt tot meezingen uit-
nodigen, zeker bij een gelegenheid 
als een WK-voetballen.

En hun trots hebben de Italianen 
ook tot uitdrukking gebracht in 
hun nationale driekleur, die de 
kleuren vertegenwoordigt van de 
drie soorten marmer die in Italië 
gewonnen worden n.l. rood mar-
mer uit Verona, wit uit Carrara en 
groen uit Prato.

Beste lezers, ik wens u allen een 
Zalig Pasen en een mooie lentetijd.

Rond de koepel van de O.L. Vrouwekerk

Cremona – italiaanse Steden iii 
Door Leo van Tilburg

Dom van Cremona  met Baptisterium. Antonio Stradivari.

De Italiaanse vlag.

Fresco Kruisiging Il Pordenone. 

Il Torrazzo.

Detail gevel van Dom.

Amati viool.

Stradivari viool
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St. Trudo
Joris 

van de Kerkhof

St. Lucia
Daantje 

van Lierop

St. Lucia
Jurre 

van der Steen

St. Lucia
Milou 

Kellenaers

St. Lucia
Stef 

Ouwehand

St. Lucia
iginio 

Stangoni

St. Lucia
Fabian 

van Boxmeer

St. Lucia
Denley 

Stollman

St. Lucia
Marieke 
van Riet

St. Lucia
Luna 

van Lierop

St. Lucia
Zus 

Berends

St. Lucia
Jule 

Hillebrand

St. Lucia
ize 

Saris

St. Lucia
Evi 

Berkers

St. Lucia
inge 

van Melis

St. Lucia
Jasmijn 
Coonen

• Bruiloften   • Communie   • Koffietafels

Voor iedere gelegenheid bieden wij onze 
gastronomische en culinaire diensten aan.

www.florentiuspartycatering.nl
Collseweg 28A, NUENEN   T: 040-2844674

www.thijssenhoveniers.nl

a a n l e g  •  o n d e r h o u d  •  b e s t r a t i n g

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

Lente 
Ik voel het, het zit in de lucht

Het gaat veranderen, ik slaak een diepe zucht

Hoe lang hebben we hier al op gewacht

Hoe vaak heb ik hier niet aan gedacht

De dagen heb ik afgeteld

Totdat een nieuwe lente zich weer meldt

De vogels hadden het in januari al door

Zij floten luid, zij gingen er toen al voor

Verse groene blaadjes komen aan de bomen

Nieuwe knoppen dringen om uit te komen

Er is een nieuw seizoen geboren

En dat is goed te horen, 

om me heen zijn de mensen aan het veranderen

De zwaarmoedigheid verdwijnt 

De last wordt lichter, 

om het levenspad verder te bewandelen

Met een glimlach om de lippen en ogen

die steeds meer stralen,  is het een genot om deze

nieuwe lente weer binnen te kunnen halen.

Noortje

www.damiaanhelmond.nl 

namenlijst van de 
92 eerste communicanten 
rond de Lucia toren, 
Mierlo-Hout
Marjolein van Kessel, Amy Spaan, Tiago Willems, Djayden 
Bergerhof, Iginio Stangoni, Stefan Litsenburg, Luuk Gielens, 
Pieter van Dorst, Lindsey Overkamp, Nikki van Lierop, 
Dirk van Helmond, Annabel Hendriks, Marissa Hertogs, 
Marilene Steenbakkers, Tyrona Kievit, Dinysia Pool,  Di-
naya van Kimmemede, Jenna de Wit, Anouk van Schoon-
derwalt, Nardos van ‘t Hof, Boreas van Aert, Stef Ouwe-
hand, Lynn van Lieshout, Jurre Canters, Zoe Giebels, Ella 
de Bruin, Juliette Smulders, Laura van Drunen, Pepijn van 
Leuken, Matthijs Rooijakkers, Roos Raaijmakers, Marijn van 
Bommel, Indy Kusters, Sid van Hoof, Olivia Jonkers, Megan 
Kluijtmans, Cas van Breugel, Joy van Hoof, Bo Grinwis, Stijn 
Geenen, Leonie Couwenberg, Danicha Kepser, Zoe Beek-
mans, Isa Celosse, Bas Lijten, Tim Lijten, Kyan van Creij, 
Kenji  Kivits, Jayden van Dijk, Finn Verbakel, Daimy van Bo-
ven, Ylya v.d. Ven, Maud Verberne, Lisa Michielsen, Vivian 
en Lilly v.der Linden, Madelief Schiks, Niek Hoevenaars, 
Matthijs Pas, Hugo Smulder, Colin van Tuijl, Guusje Hen-
driks, Cas van Mierlo, Loor Saris, Roos van Kalkeren, Maud 
Chatrou, Thijs Wijnen, Zoe Dankers, Sanne Laurenssen, 
Maikel Smits, Luna Badur, Tygo Vorselaars, Meke van den 
Eijnden, Mathijs Maasakkers, Luani Rinta Cuevas Reewyk, 
Natacha v.der Westen, Fleur de Haan, Mathijs Dowling, 
Ana Kat, Joris Kat, Mae-lynn Tresie Botterweck,  Isabel 
Sullivan, Julian Franssen, Imke van Bree, Daan Caljé, Athena 
van den Oetelaar, Amber Kuijpers, Timo Menken, Loeki 
Tonnaer, Bernice Heuver, Amber Kuijpers, Jasmijn Coo-
nen.

Wij wensen de kinderen en ouders een goede voor-
bereiding!
Eerste communievieringen:
10 april: 10.15u Odulfusschool 
10 april: 12.00u OBS ‘t Hout 
            en overige scholen 
10 april: 13.30u OBS Brandevoort 
17 april: 10.15u De Vendelier 
17 april: 12.00u ‘t Baken en de Joris 
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De Vas-
t e n a c -

tie van de Damiaanparochie 
richt zich dit jaar op een mid-
delbare school in Ko, in het 
noorden van Ghana. Ko Seni-
or High School heeft een regi-
onale functie en telt meer dan 
1100 leerlingen, jongens en 
meisjes.  Maar de toiletvoor-
zieningen zijn daar absoluut 
niet op ingericht en de nood-
zakelijke hygiëne  laat veel te 
wensen over. De nood is hoog 
en er moet dus zo snel moge-
lijk iets aan gedaan worden.

Ko Senior High School is sinds 
2006 een kostschool, met slaap-
zalen, een keuken en een hal die 
onder meer gebruikt wordt als 
vergaderruimte en eetzaal .  Er 
is geen bibliotheek en geen stro-
mend water en de sanitaire voor-
ziening die er is, verkeert in ver-
vallen staat.  Het is niet meer dan 
een kuil waarin 1166 kinderen hun 
behoeften moeten doen! De kos-
ten van een nieuwe hygiënische sa-
nitaire voorziening bedragen zo’n 
€ 13.500,= in totaal. 

Vastenactie 2016
Diaken Ton Schepens van de Da-
miaanparochie en Theo van de 
Ven en Els Vandeweijer van de 
MOV-groep hebben het plan voor 
de komende Vastenactie al klaar. 
Ton vertelt dat hij nu al bijna vijf 
jaar actief is binnen de Damiaanpa-
rochie, maar hij was al veel eerder 
betrokken bij ontwikkelingswerk 
in Ghana. “Namens de Stichting 
Vrienden van Ghana ben ik van-
uit Aarle-Rixtel vaak in Ghana 
geweest. Maar dan in het midden 
van het land. Zoals Theo dat voor 
MOV Stiphout heel lang heeft ge-
daan in het noorden van Ghana, 
zo heb ik vanuit Aarle-Rixtel het 
midden van het land bezocht. Per-
soonlijk contact met mensen daar 
is essentieel om er zeker van te 
zijn dat het geld wat je geeft voor 
ontwikkelingswerk goed terecht 

komt en goed besteed wordt. Dat 
weet ik uit ervaring”.
Net als Ton heeft Theo in Ghana 
veel contact met de Broeders van 
Maastricht, een congregatie die in 
november 2015 het 50-jarig be-
staan in Ghana vierde. Theo was 
bij de viering aanwezig en heeft 
toen ook, voor de tweede keer, 
de school in Ko bezocht. Theo: 
“Die toiletten daar, zo kun je ze 
eigenlijk niet eens noemen. Het is 
echt erg, mensonwaardig”.

KViP uitgelegd
Kinderen van de Stiphoutse basis-
scholen hebben met hun spon-

sorloop voor MOV in september 
2015  al geld ingezameld dat ook 
bestemd is voor de aanleg van de 
nieuwe toiletten bij de school in 
Ko. In de berichtgeving  was toen 
sprake van de installatie van KVIP 
toiletten. Daar heeft Els, die voor 
MOV de communicatie verzorgt, 
documentatie over. Maar eerst 
vertelt Ton hoe je toiletten in 
Ghana niet moet aanleggen: “Als 
je een West-Europese installateur 
het werk in Afrika zou laten doen,  
kan dat best wel eens op een fi-
asco uitdraaien. Met een systeem 
dat op waterspoeling is gebaseerd, 
zoals bij ons, kun je namelijk in Ko 
niets beginnen. Want er is geen 
water”. Els leest voor waar KVIP 

voor staat: Kumasi Ventilated Im-
proved Pit Latrine.  Ton legt uit: 
“Kumasi is met anderhalf miljoen 
inwoners de op één na grootste 
stad in Ghana. Het toiletsysteem 
dat in Ko zal worden geïnstal-
leerd,  is op de universiteit van 
Kumasi bedacht. Daar komt het 
idee vandaan van de ventilatiepijp. 
Die verdrijft natuurlijk de stank, 
maar zorgt er tegelijk voor dat 
vliegen die wél door de gaten van 
de toiletten naar binnen kunnen, 
niet meer naar buiten kunnen. Ze 
leggen dus gewoon het loodje. Het 
ontbreken van water is ook geen 
probleem. Want de uitwerpselen 
en urine komen terecht in een die-
pe kelder, waar hoge luchtvochtig-
heid en hoge temperaturen voor 
supersnelle afbraak zorgen.  Al 
met al een functioneel en hygië-
nisch systeem”.      

Collectebus
In alle kerken van de Damiaanpa-
rochie staat tijdens de Vastenactie 
een speciale collectebus, waarin 
iedereen zijn bijdrage kwijt kan. In 
Stiphout gaan vrijwilligers, leden 
van de MOV-groep en aanhang, 
voor een collecte huis aan huis alle 
deuren langs. Omdat het project 
in Ko in het kader van de Vasten-
actie plaatsvindt, wordt het totale 
bedrag dat binnen de Damiaanpa-
rochie wordt ingezameld ook nog 
eens met 50% verhoogd door de 
Stichting Vastenactie van de Ne-
derlandse bisschoppen. 

Ga voor meer info over MOV-
projecten en acties naar 
www.movstiphout.nl. Dona-
ties zijn ook welkom door 
overboeking op rekening nL 
09 RABO 0149607261 o.v.v 
Vastenactie en t.n.v. M.O.V. 
Stiphout. Goed om te weten: 
MOV heeft AnBi-status en 
donaties zijn dus onder voor-
waarden aftrekbaar voor de 
belastingen.
Bron: Wijkblad de Lindenberg  

Kinderprogramma 
Damiaanparochie Goede 
week en Pasen 2016
St. Luciakerk Mierlo-Hout
Doe je mee? Zondag 20 maart
met de palmpaasoptocht. We doen een korte route. Zorg dat je uiter-
lijk 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!

Doe je mee? Witte donderdag 24 maart 
Om 7 uur in de avond is er dan een nieuwe vorm van vieren in de kinder-
kerk. We doen net zoals Jezus op die avond! Kom je kijken in de kerk?

Goede vrijdag 25 maart
Om 3 uur in de middag spelen kinderen van de Odulfusschool de kruis-
weg van Jezus. Best spannend hoor! Je bent van harte welkom! 

Kom je kijken? Paaszaterdag 26 maart 
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
Doe je mee? Zaterdag 19 maart 9.30u. met de Kinderkerk
Samen knutselen. We maken een mooie palmpasenstok.
19.00u. Eucharistieviering met volkszang. 
Zondag 20 maart 10.30u. Palmzondag, 
Kinderkerk met Eucharistieviering en het Gregoriaans koor.

Zalig Pasen!

Vastenactie Damiaan voor project 
MOV in Ghana

DAMiAAn

www.damiaanhelmond.nl 
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Lamellen, jalouzieën plisé 
ramen en deuren.

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

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

o Te koop  o Cursussen  o Kennismaking
o Te koop gevraagd o Te huur gevraagd o Vakantie
o Diversen  o Huisdieren  o Personeel
   o Auto’s en motoren o Onroerend goed
   o Woningruil  o Radio & TV

Inleveradres:
Hoofdstraat 115b, 5706 AK  Helmond
T: 0492 - 84 53 50

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Laat uw trap stofferen 
met tapijt voor E 295,-

Helmond
www.williesstoffering.nl

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

o Te koop  o Cursussen  o Kennismaking
o Te koop gevraagd o Te huur gevraagd o Vakantie
o Diversen  o Huisdieren  o Personeel
   o Auto’s en motoren o Onroerend goed
   o Woningruil  o Radio & TV

Inleveradres:
Hoofdstraat 115b, 5706 AK  Helmond
T: 0492 - 84 53 50

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Rolluiken, luifels, 
screens en garagedeuren

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

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

o Te koop  o Cursussen  o Kennismaking
o Te koop gevraagd o Te huur gevraagd o Vakantie
o Diversen  o Huisdieren  o Personeel
   o Auto’s en motoren o Onroerend goed
   o Woningruil  o Radio & TV

Inleveradres:
Hoofdstraat 115b, 5706 AK  Helmond
T: 0492 - 84 53 50

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Wilt u een familiebericht plaatsen? Mail naar: 

advertentie@damiaanhelmond.nl of bel: 0492-845350.

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

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

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

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

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

o Te koop  o Cursussen  o Kennismaking
o Te koop gevraagd o Te huur gevraagd o Vakantie
o Diversen  o Huisdieren  o Personeel
   o Auto’s en motoren o Onroerend goed
   o Woningruil  o Radio & TV

Inleveradres:
Hoofdstraat 115b, 5706 AK  Helmond
T: 0492 - 84 53 50

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Onze wereld
 

Onze wereld lijkt verloren
overspoeld door veel verdriet
zolang wij elkaar niet horen
en ’n mens geen ander ziet;

maar de wereld zal weer bloeien
de woestijn wordt vruchtbaar land

mededogen moet gaan groeien
in ons hart, in hoofd en hand.

Onze wereld wordt Gods aarde
nergens muren, prikkeldraad
ieder mens met eigen waarde
mag er zijn, waar hij ook gaat;
onze God vraagt om erbarmen
voor wie bang, ten einde raad,

vraagt om zich aan ons te warmen
mensen als een warme haard.

Onze wereld - weg gewezen
door de mans van Nazareth -

kan nog ooit voorgoed genezen
als wij - op Gods spoor gezet -

onze harten laten spreken
en barmhartig zijn als Hij

met ’t oude zeer gaan breken
vrij en vredig, zij aan zij.



7e jaargang • nummer 1          Maart 2016

11

Reizen naar Lourdes
De bedevaarten van nLZ naar Lourdes vinden in 
2016 plaats in mei en september. 
Vliegreis van 22 t/m 27 mei
Vliegreis van 12 t/m 17 september

Lourdes is misschien wel de bekendste bedevaartplaats ter 
wereld. Het stadje ligt in Zuid-Frankrijk aan de voet van de 
Pyreneeën. 
Lourdes werd wereldberoemd door de verschijningen van 
Maria, die het meisje Bernadette Soubirous hier in 1858 had. 
Op 11 februari van dat jaar zag zij in een grot, net buiten de 
stad, de verschijning van “een mooie dame”. Later dat jaar 
volgden nog 17 verschijningen.

De dame vroeg aan Bernadette om op die plaats een kerk 
te bouwen en er in processie naartoe te komen. Op aan-
dringen van Bernadette noemde de verschijning op 25 maart 
1858 haar naam en zei: “Ik ben de Onbevlekte Ontvange-
nis”. Op aanwijzing van de dame legde Bernadette in de grot 
een bron bloot met de opdracht: “Kom drinken en u wassen 
aan de bron.”  
De katholieke kerk heeft na uitvoerig onderzoek bepaald 
dat de verschijning niemand anders dan Maria - de moeder 
van Christus - kan zijn geweest. Vanaf dat moment werden 
er officiële bedevaarten naar Lourdes georganiseerd. Maar 
al tijdens de periode van de verschijningen kwamen mensen 
van heinde en ver naar de grot toe om te bidden. Na de 
officiële erkenning van de verschijningen groeide Lourdes al 
snel uit tot een wereldberoemd bedevaartsoord, dat jaar-
lijks door ruim zes miljoen pelgrims wordt bezocht. Lourdes 
telt ongeveer 20.000 eigen inwoners en is na Parijs de groot-
ste hotelstad van Frankrijk.

Voor meer informatie: Pastorie, Hoofdstraat 157, 
tel. 522930, pastorie, Dorpsstraat 32, tel. 527808, e-
mail parochiebestuur@damiaanhelmond.nl

Mee naar Lourdes als vrijwilliger
Twee maal per jaar organiseert de Nederlandse Lourdesbe-
devaart voor Zieken een
bedevaart naar Lourdes voor zieken en gezonden. In totaal 
gaan er ongeveer 650 pelgrims en 150 vrijwilligers per keer 
met de trein en per vliegtuig naar Lourdes.
De hulp die geboden wordt, varieert van eenvoudige per-

soonlijke verzorging in de hotels tot intensievere zorg en 
verpleging en alles wat daar mee samenhangt in het verzor-
gingscentrum Accueil Notre-Dame. 
Wij hebben plaats voor nieuwe vrijwilligers: Verpleegkundi-
gen op Mbo- en Hbo-niveau (4 en 5). 

Verzorgenden (iG) niveau 3
Brancardiers: zorgen voor vervoer, materialen, verplaatsing 
van pelgrims e.d.
Medewerkenden huishoudelijke dienst: maaltijdvoorziening 
en koffie/thee in
het accueil.

Wat vragen wij
- Voor de zorg een vakdiploma en ervaring/werkzaam zijn 
in de zorg/verpleging.
- Een grote inzet met gevoel voor mensen, zowel naar de 
pelgrims toe als ook naar de collega’s. Fysiek in staat zijn om 
mee aan te pakken. 
- Leeftijdsindicatie tussen de 20 en 60 jaar. Er is behoefte 
aan verjonging.

- Een eigen bijdrage van € 130 i.v.m. reis, hotelkosten, ver-
zekering e.d.
Voor dit jaar zijn de (trein)reizen gepland: zaterdag 21 t/m 
28 mei en zondag 11 t/m 18 september. Heb je belangstel-
ling, stuur een mail met je motivatie en CV
en voorkeur voor mei of september naar: nlz@huisvoorde-
pelgrim.nl of NLZ-bedevaarten, Raadhuisplein 1, 6226 GN 
Maastricht
www.nlzbedevaarten.nl Wij nemen contact met je op 
om je aanmelding te bespreken.
Wat hebben wij te bieden, naast een goede introductie en 
begeleiding:
- een week vrijwilligerswerk waarin mens-nabijheid en pro-
fessie hand in
hand gaan.
- een week vrijwilligerswerk waarin zorg en andere diensten 
samen gaan
met het religieus ervaren.
- een week vrijwilligerswerk die, na het loslaten van elkaar, 
door de intensiteit van die week, je motiveert voor een vol-
gende keer.

Door de 
g e z a -

menlijke kerken in Helmond 
en het Leger des Heils is het 
initiatief genomen om we-
kelijks de Soepbus te laten 
komen. Gratis zal welke dins-
dagavond van 18.00 uur tot 
20.00 uur maaltijdsoep wor-
den geserveerd met belegd 
brood.

De gedachte daarbij is dat alle men-
sen die soep willen komen eten 
van harte welkom zijn. Wij zijn al-
lemaal vrienden onder elkaar. Een 
vriend vraagt je niet om geld of het 

waarom, maar je luistert naar zijn/
haar verhaal en geeft te eten. Een 
vriend laat je niet in de kou staan. 
En omgekeerd, laat een vriend jou 
niet in de kou staan. Gelijkwaar-
digheid is het uitgangspunt, soms 
heeft de een meer geluk dan de 
ander. Steeds moeten we elkaar in 
de ogen kijken en zeggen: “Jij mag 
er zijn, gewoon zoals je bent” Bij 
ons is iedereen van harte welkom, 
gelovig en niet of anders gelovig. 
Het woord soepbus dekt eigenlijk 
de lading niet helemaal, omdat wij 
de soep uitserveren in de zaal van 
de kerk van de Goddelijke Voor-
zienigheid in Helmond-West. 

Gratis soep en brood
ST. LUCiA

SchuldHulpMaatje ook voor Helmond?
B o v e n -
s t a a n d e 

titel van dit stukje hebben wij 
op 19 januari toegelicht tij-
dens de halfjaarlijkse bijeen-
komst van het Armoedeplat-
form Helmond Zie ook: www.
armoedeplatform.nl  Dit plat-
form richt zich op het verbe-
teren van de samenwerking 
tussen de (tientallen) instellin-
gen in Helmond met cliënten/
deelnemers die met armoede 
worden geconfronteerd. 

Het Armoedeplatform heeft een 
brede samenstelling, inclusief er-
varingsdeskundigen en belangen-
behartigers. Onze presentatie is 
goed ontvangen. We kregen het 
advies om contact te zoeken met 
de LEVgroep en de Stichting de 
Vonk uit Tilburg. En uiteraard met 
de burgerlijke gemeente. Van al 

deze organisaties waren trouwens 
vertegenwoordigers aanwezig. 
Aandachtspunten zijn mogelijke 
overlap van werkwijzen, de intake 
procedure van mensen die in ar-
moede leven en de afstemming 
tussen mensen die beroepsmatig 
met armoedebestrijding bezig zijn 
en vrijwilligers. Een vertegenwoor-
diger van een woningbouwver-
eniging kende SchuldHulpMaatje 
Apeldoorn en meldde de goede 
ervaringen daar, ook in de samen-
werking met andere organisaties. 
Na de vergadering onderstreepte 
een van de aanwezigen nog eens 
dat de behoefte groot is en dat 
elk initiatief dat nieuwe, goede 
vrijwilligers “levert” en de doel-
groep helpt van harte welkom is. 
De komende weken en maanden 
zullen we met de diverse organisa-
ties overleggen met als streven het 
tekenen van de intentieverklaring 

tot het oprichten van SchuldHulp-
Maatje Helmond.

In deel 2 van de bijeenkomst stond 
Preventie centraal. Dat is het 
speerpunt van het Armoedeplat-
form voor 2016. In kleine groepen 
werd nagedacht over het voorko-
men van armoede na gebeurte-
nissen als overlijden, scheiding en 
verlies van werk. Onderwerp was 
ook spoedeisende noodhulp, met 
name als het gaat om het sterk 
verminderen van de bureaucratie 
daarbij. Preventie is ook het Hel-
mondse thema van de dag van de 
Armoede op 17 oktober 2016. Er 
wordt nog gezocht naar uitbrei-
ding van de werkgroep die deze 
dag voorbereidt!

Ton Schepens, diaken Parochie 
Damiaan de Veuster en 
Jan Schrijver

DAMiAAn

www.damiaanhelmond.nl 
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WELNESS

wonen

BELEVING

Gezondheid

U!

Geniet van het leven

Laat u inspireren.
Bezoek de 50plus lifestyle 

beurs op 18-19-20 maart a.s. 
Industrieterrein Helmond, 

Lagedijk 19 (voorheen Bakkerij de Duif)
Elke dag geopend van 10.30-17.00 uur.

Vrijdag Ladiesnight van 19.00-22.00 uur.

Kijk ook op www.50pluspeelland.nl
Voor meer informatie www.bbhp.nl

50 
PLUS

LIFESTYLE

BEURS 

HELMOND 
PEELLAND

voor de actieve 
50plusser en consument

Blijf op de hoogte via

vormgeving klaasen|vandeursen communicatie


