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Wanneer 
m e n s e n 

aan mij vragen: hoe gaat het? Is 
mijn antwoord steevast: goed!

En dat is het dan. Ofschoon ik 
super gelukkig ben als priester, 
zolang te mogen zijn en werken 
in Helmond en sinds septem-
ber 2017 in Uden en omgeving, 
ik voel me echt gedragen, is er 
toch een heftig jaar 2016 dat 
mijn leven tekent. Tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst in de 
Geseldonk op 7 januari jongstle-
den werd mij dat nog eens extra 
duidelijk. Natuurlijk ben ik blij 

Mierlohoutenaar 2017 te zijn en 
is dat zeer eervol, alle dank daar-
voor, een echte opsteker. Maar 
ik was overmand door emotie. 
Ik ben gewoon als pastor men-
sen bij te staan, te troosten, vaak 
alleen door er te zijn. Nu ervaar 
ik zelf wat het betekent een 
rouwproces door te maken. In 
zeven maanden tijd: een zwaar 
ongeluk en herstel, het heen-
gaan van mijn beste kameraad 
Stuart en van mijn beide lieve 
ouders.
Drie mensen waar ik gewoon 
was “op te leunen”, die er altijd 
waren. Natuurlijk weet ik in 

geloof dat ze thuis zijn bij God, 
dat gun ik ze alle drie. Maar dat 
neemt niet weg dat het verdriet, 
gemis en soms ook grote een-
zaamheid met zich meebrengt. 
Ik weet dat ik me hier als pastoor 
heel kwetsbaar opstel, maar dat 
kan me niet weerhouden om dit 
met u te delen. Want, er is veel 
stil verdriet omwille van verlies. 
Verlies door het sterven, maar 
ook verlies doordat het in rela-
ties mis kan gaan. Ik hoor er veel 
van. 
Al die ervaringen brengen ver-
driet, gemis en eenzaamheid 
met zich mee.

Mijn Paaswens is: dat we er voor 
elkaar durven zijn! Ons niet gro-
ter houden, of wanen dan het is.
Dat we in gesprek blijven met 
elkaar. Troostend en troost ont-
vangend.
Ik wil er graag voor U zijn, maar 
weet dat ook ik mijn pijn en ver-
driet draag en daarin heel bij-
zonder met U verbonden ben. 
En…ik geloof het toch: het is 
nooit zo donker…of het wordt 
weer licht, het licht van Pasen.
Ik wens het U van harte toe.

John van de Laar, 
pastoor/deken.

Een zalig Pasen vanuit de Damiaanparochie (Foto Cofoto, Mario Coolen).

Damiaans “Actie in de Vasten”  voor MOV project in Ghana
In deze 
V a s t e n 

richt MOV Stiphout zich op een 
middelbare school in Ko, in het 
noorden van Ghana. In 2016 heeft 
MOV Stiphout op deze school 
een KVIP toiletgroep gebouwd, 
die nu tot ieders tevredenheid 
functioneert. De toiletvoorzie-
ningen op deze school, met 1250 
leerlingen, waren erbarmelijk. 
Dat heeft Theo van de Ven, con-
tactpersoon van MOV in Ghana, 

met eigen ogen kunnen zien. De 
schoolleiding en alle leerlingen 
zijn heel blij met deze toiletten, 
die door een ingenieus systeem, 
zonder waterspoeling, toch heel 
hygienisch werken.

Ze zijn echter onvoldoende voor 
zulk een groot aantal leerlingen.
Men heeft ons nu gevraagd te 
helpen  bij het verwezenlijken 
van een tweede toiletgroep, die 
speciaal bedoeld is voor de meis-

jes. De kosten zijn geraamd op € 
13.800,- In maart van afgelopen 
jaar hebben Arthur van de Wal-
le, Marcel en Annie van Gerwen, 
Henk van Eyndhoven en dia-
ken Ton Schepens een bezoek 
gebracht  aan Ghana.

Zij hebben  de school in Ko be-
zocht en ook voor hen is heel 
duidelijk geworden dat een 
tweede toiletvoorziening brood-
nodig is. 

(Lees verder op pag. 2)

ST.  TRUDO

Het verdriet haalt me in!

Het wordt toch weer licht…

DAMIAAN
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Woensdag 9 mei 2018: 
14.30 uur Trudokerk 

Stiphout

Sander van 
Esdonk

Willeke Klaasen

Vrijdag 25 mei 2018: 
14.15u Lucia kerk 

Mierlo-Hout

John Bakels 

 Loes van 
Rijsingen

Vrijdag 25 mei 2018: 
14.30 uur Trudokerk 

Stiphout

Ralf Gijsbers

Olga Kaliuk

Vrijdag 10 mei 2019: 
12.30 uur Luciakerk 

Mierlo-Hout

Jeroen Janssen

Lisette van Hoof

Wij gaan

trouwen!trouwen!trouwen!trouwen!

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

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

Gespecialiseerd in 
klassieke en eigentijdse 
grafmonumenten. Grote 

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

ontwerp of idee.

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

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen

GrafmonumentenGrafmonumentenGrafmonumenten
NOTEN
Grafmonumenten
NOTEN
Grafmonumenten
NOTEN

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

(Vervolg pag. 1)

Ook zijn vele andere projecten 
van MOV Stiphout bezocht en 
duidelijk is dat al die projecten 
hebben bijgedragen aan een 
betere levensstandaard van de 
mensen daar, zij zijn onze ge-
meenschap hier,  erg dankbaar 
daarvoor.

Collectebus
In de week voor Pasen zal er in 
Stiphout huis aan huis gecollec-
teerd worden door leden van de 
MOV groep en sympathisanten.

In alle kerken van de Damiaan-
parochie staat tijdens de Vasten 
een speciale collectebus, waarin 
iedereen zijn eigen bijdrage 
kwijt kan.

Helaas wordt ons project dit 
jaar niet ondersteund door Vas-
tenactie. Zij hebben de criteria 
om een project goed te keuren 
voor ondersteuning vanuit Vas-
tenactie, eenzijdig veranderd.
 Dit betreuren wij zeer, maar een 
gesprek en een ingediend be-
zwaarschrift hebben geen ver-

andering gebracht in het stand-
punt van Vastenactie.
Vastenactie wil voortaan de 
totale collecteopbrengst zelf 
overmaken naar Afrika en daar-
bij toch MOV Stiphout verant-
woordelijk houden voor de be-
steding van de overgemaakte 
gelden. Daar kan MOV Stiphout 
niet mee instemmen.
Donaties zijn welkom door 
overboeking op rekening NL 09 

RABO 0149607261 ten name van 
MOV Stiphout, onder vermel-
ding van  “Actie in de Vasten”

Ga voor meer info over dit pro-
ject naar www.movstiphout.nl
Via deze site is het ook mogelijk 
direct te doneren.
Goed om te weten: MOV Stip-
hout heeft ANBI status en dona-
ties zijn dus onder voorwaarden 
aftrekbaar voor de belasting.

Theo van de Ven, contactpersoon van MOV in Ghana. 

Feest van de Heilige Pater Damiaan 
Op 10 mei 
vieren wij 

het feest van de Heilige Pater 
Damiaan de Veuster naar wie 
onze parochie genoemd is. 

Pater Damiaan, zijn echte naam 
was Jozef de Veuster, werd in 
1840 geboren in het Belgische 
plaatsje Tremelo. Hier is ook in 
zijn geboortehuis een zeer mooi 
museum over Pater Damiaan 
ingericht op een zeer interac-
tieve manier.
In 1860 trad  hij in bij de con-
gregatie van de paters van de 
Heilige Harten. Hij ging werken 
in Hawai en kwam daar in aan-
raking met de dodelijke ziekte 
melaatsheid, waarvoor geen ge-
neesmiddel bestond. Inmiddels 
gelukkig wel.  De ziekte was toen 
erg besmettelijke en vele men-
sen zijn er aan overleden. Vaak 

werden de mensen die melaats 
waren uitgestoten uit de maat-
schappij en samen gebracht op 
een eiland. Het eiland Molokai is 
daar een voorbeeld van.
Pater Damiaan reisde mee naar 
het eiland en wist dat hij ook de 
ziekte kon gaan krijgen en dat 
het bijna zeker was en hij nim-
mer meer van het eiland af zou 
kunnen komen.
Hij zorgde daar voor de zieken-
zorg, het pastoraat en hielp de 
mensen met eigenlijk alle wat 
zij niet meer konden. Hij richtte 
een ziekenhuisje op en bouwde 
een kerkje, begroef de overlede-
nen op het door hemzelf aange-
legde begraafplaats.
Hij kreeg de ziekte melaatsheid 
en op 15 april is hij overleden, na 
bijna 16 jaar voor zijn melaatsen 
te hebben gezorgd. Hij heeft zijn 
laatste rustplaats gevonden in 

de tombe in de kerk van Leuven 
bij het Damiaancentrum en daar 
hebben wij als parochie reeds 
enkele malen met een groep uit 
de parochie samen de eucharis-
tie mogen vieren. Telkens een 
indrukwekkende viering bij het 
graf van Pater Damiaan. Wij als 
parochie mogen de moed van 
deze pater ook nu nog in onze 
tijd voeten proberen te geven 
met name aan die mensen die 
onze hulp nodig hebben. 

DAMIAAN
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Diensten in de Stille Week en Pasen 
*25 maart: De Kruiswoorden 
in woord en muziek
Op Palmzondag 25 maart a.s. is 
er  om 15.30u in de Bethlehem-
kerk een muziekprogramma 
rondom de zeven laatste zinnen, 
die Jezus heeft uitgesproken aan 
het kruis (zogenaamde ‘kruis-
woorden’).
De beroemde Oostenrijkse com-
ponist Franz Joseph Haydn (18e 
eeuw) heeft n.a.v. deze kruis-
woorden muziek geschreven, 
n.l. ‘Die sieben letzten Worte 
Jesu Christi’. De koorbewerking 
daarvan zal op deze muziek-
middag door het Helmonds Ka-
merkoor  ten gehore gebracht 
worden o.l.v. gastdirigent Rienk 
Bakker met Tannie van Loon 
(piano). De muziek wordt af-
gewisseld met 7 korte verhalen 
van verschillende sprekers uit 
Helmond.
‘De Kruiswoorden in woord 
en muziek’ klinken als opmaat 
naar Pasen toe.
Toegang is gratis. Een gift is van 
harte welkom.

Voor meer info: zie www.bethle
hemkerk-helmond.nl

• Witte Donderdag 29 maart 
(19.00u) in deze viering lezen we 
over het bevrijdingsfeest (Pa-
scha) en de Seidermaaltijd die 
Jezus nuttigde met zijn leerlin-
gen.  Ook wij zullen de Maaltijd 
met elkaar vieren. Voorganger: 
ds.Corine Beeuwkes-van Ede

• Goede Vrijdag 30 maart 
(19.00u) lezen we het lijdensver-
haal van Jezus uit het evangelie 
van Markus afgewisseld met 
mooie passie-liederen. Voor-
gangers: Pieter Flach en Corine 
Beeuwkes-van Ede
• Stille Zaterdag 31 maart 
(22.00u) vieren we het Licht dat 
terugkomt en geven we aan el-
kaar het Licht door als teken van 
hoop. Voorganger: ds.Corine 
Beeuwkes-van Ede
• Paasmorgen 1 april (10.00u): 
Feestelijke Paasdienst met als 
thema‘Trouw’. Aan deze dienst 
werkt het oecumenisch ge-
mengd koor Cantimond mee 
o.l.v. Marjan Vree. En Ad Brou-
wer (piano). Ds.Corine Beeuw-
kes-van Ede gaat voor. Breng 
een bloem mee om in het kruis 
te steken!

Filosofi e: Verschillen 
tussen oost en west
In de maand van de filosofie dit 
jaar op verzoek aandacht voor 
de oorsprong van de Chinese fi-
losofie. Na een aantal jaren ons 
verdiept te hebben in allerlei 
westerse denkers is het tijd om 
de overstap te maken naar een 
hele andere wereld: de Chinese 
filosofie. In vier avonden zullen 
we inleiding doen van de grote 
denkers en stromingen in de 
Chinese filosofie en zullen we 
ons steeds de vraag stellen waar 
de verschillen en overeenkom-
sten zitten tussen de westerse 

filosofen en die uit China.
Avond 1: Confusius is misschien 
wel een van de bekendste wijs-
geren. Naast zijn wijsbegeerte 
heeft hij ook een grote bijdrage 
geleverd aan het beschrijven 
van de hoogontwikkelde Chi-
nese cultuur van meer dan 3000 
jaar oud. We behandelen 4 van 
zijn belangrijkste geschriften.
Avond 2: Lao Tse. Net als Plato 
en Aristoteles leefde twee van 
de grote grondleggers van de 
Chinese Filosofie in eenzelfde 
tijdperk. Confusius en Lao Tse 
hebben elkaar volgens de over-
levering een keer ontmoet. Over 
Lao Tse als persoon is weinig 
bekend. Aan hem wordt de leer 
van het Taoisme toegeschreven.
Avond 3: Het Confucianisme 
door de eeuwen heen. Het den-
ken van Confusius kent vele 
volgelingen en is nog steeds 
een dominante stroming in het 
Chinese denken. We kijken naar 
nieuwe confucianistische filo-
sofieën
Avond 4: Oosterse en Westerse 
filosofische opvattingen ver-
geleken. In deze laatste avond 
staan we stil bij de betekenis van 
de Oosterse opvattingen en de 
verschillen in denken met wes-
terse filosofen.

Data: dinsdagavond 3, 10, 17 en 
24 april
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Bethlehemkerk
Leiding: Wilfred Achthoven

De zeven 
kruiswoorden 
klinken

 in Woord 
   en in Muziek

Kerk in Nood 
Op 28 fe-
bruari jl. 

hield Kerk in Nood op uitnodi-
ging van onze Damiaanparo-
chie de lezing ”Nigeria: Weige-
ren wraak te nemen" Locatie 
was de kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en Sint Anna, 
Hornestraat 1 te Helmond

U herinnert zich nog het nieuws 
van de ontvoering in 2015 van 
276 meisjes uit een school in 
Chiboko door de Islamisten van 
Boko Haram? Daarbij pleitte 
kardinaal John Onaiyekan voor 
amnestie voor de strijders. Al-
lerhande voorbeelden kwamen 
aan de orde tijdens de lezing 
door een medewerker van Kerk 
in Nood, die er zelf was geweest. 

Christenen die weigeren wraak 
te nemen, ondanks vele, vele be-
proevingen. Indrukwekkend om 
te horen hoe kracht wordt geput 
uit een vaak uitzichtloze situ-
atie waarbij geweld zo gemak-
kelijk weer nieuw geweld kan 
oproepen. 
Nigeria is één van de grootste 
en snelst groeiende economieën 
van Afrika. Het land ontwik-
kelt zicht snel, zij het dat rijk-
dom onevenredig verdeeld is. 
Na afloop kreeg Kerk in Nood 
uit handen van pastoor van de 
Laar een enveloppe met inhoud 
voor de talloze projecten van 
deze bijzondere organisatie. 
www.kerkinnood.nl 

Patricia Nacinovic

DAMIAAN

De winkel van Stichting 
Lief bestaat 1 jaar

Stichting 
Lief open-

de op 11 maart 2017 de winkel 
aan de Calsstraat 2. In het begin 
waren er twee dagen in de week 
dat de winkel open was en dat 
de leden daar spulletjes konden 
komen ophalen en uitzoeken. 
Maar ook kwamen er veel men-
sen over de vloer die geen lid 
waren, maar wel met een kleine 
beurs rond moesten zien te ko-
men. 

Wat is nu mooier dan voor zo-
veel mensen klaar te staan en 
hen gebruik te laten maken van 
de grote voorraad de spullen 
in de winkel. Het werd zo druk 
dat de winkel uiteindelijk meer 
dagen in de week open moest 
gaan. De verkoop van spullen 
met superlage prijzen maakt dat 
Stichting Lief open kan blijven 
en dat hiermee de kosten gedekt 
kunnen worden.
Voor de leden van Stichting Lief 
blijven de spullen uiteraard gra-
tis. Ondertussen werd ook de 

vraag naar de diensten groter en 
heeft de stichting de lat hoger 
moeten leggen qua inschrijven 
als minima bij Stichting Lief. Op 
deze manier kan ook worden 
vastgesteld dat de juiste doel-
groep binnen de Stichting wordt 
bereikt. Nog steeds kunnen er 
mensen worden geholpen die 
maandelijks de eindjes aan el-
kaar moeten knopen en dankzij 
de winkel ook echt kunnen win-
kelen voor een superlage prijs. 
Aangezien de winkel van Stich-
ting Lief op 11 maart 2018 al een 
jaar draait, willen de vrijwilligers 
van de stichting dit gaan vieren 
op zaterdag 10 maart. Iedereen 
is dan welkom om dit met hen 
te vieren. Entree is uiteraard gra-
tis maar men dient zich wel op 
te geven in de winkel.

ST. LUCIA

Hebt u 
behoefte 

te willen praten over uw ge-
voel van verlies, het gemis dat 
het maar niet overgaat, zomaar 
even je hart luchten! Dan bie-
den de vrijwilligers ‘n bakkie 
troost dat wordt verzorgd door 
Gerrie Heinemans. U bent zon-
der afspraak van harte welkom.

Een kort gedichtje hierbij:

Het leven gaat verder zegt men
Je moet het verlies een plaats ge-
ven  zegt men
Je hebt toch nog ……  zegt men

U bent van harte welkom om 
deel te nemen aan de geboden 
activiteiten. 

U kunt ook alleen binnenlopen 
voor een kopje koffie of thee en 
een luisterend oor.

Niets moet, het draait om u! Tij-
dens de openingsuren is er altijd 

de mogelijkheid voor “inloop en 
Ontmoeten”.

Inloophuis De Cirkel vind je in 
de Evertsenstraat 19, is iedere 
werkdag open van 9.30 tot 12.00 
uur. Op maandag en donder-
dag ook van 13.00 tot 16.00 uur. 
Op dinsdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur, alleen voor Yoga.

HELMOND

Bakkie Troost

Steenweg 31, 5707 CE Helmond
0492 522 273 | info@keurslagergoossens.nl
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St. Lucia
Mies van der Velden, overleden te Helmond op 7 december 2017 in de leeftijd van 89 jaar.
Jaan Crielaars-Kuijpers, overleden te Helmond op 16 december 2017 in de leeftijd van 81 jaar.
Wouda Raijmakers-Sleegers, overleden te Bakel op 18 december 2017 in de leeftijd van 97 jaar.
Maria Swinkels-Fijt, overleden te Helmond op 10 januari 2018 in de leeftijd van 92 jaar.
Ton Pachen, overleden te Eindhoven op 21 januari 2018 in de leeftijd van 81 jaar.
Kata Burhenne-van Deursen, overleden te Helmond op 22 januari 2018 in de leeftijd van 64 jaar.
Riet Verlijsdonk-Smits, overleden te Helmond op 27 januari 2018 in de leeftijd van 77 jaar.
Jane Landsbergen-Venema, overleden te Helmond op 30 januari 2018 in de leeftijd van 93 jaar.
Berdina Visser, overleden te Helmond op 1 februari 2018 in de leeftijd van 43 jaar.
Jo van der Burgt, overleden te Helmond op 7 februari 2018 in de leeftijd van 82 jaar.
Hans van Schie, overleden te Helmond op 7 februari 2018 in de leeftijd van 71 jaar.
Jacqueline van den Heuvel-Aerts, overleden te Helmond op 19 februari 2018 in de leeftijd van 76 jaar.
Tonny van Mierlo-Verhofstadt, overleden te Bakel op 7 maart 2018 in de leeftijd van 93 jaar.

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

0492 31 95 33
0493 32 00 27

Beek en Donk
Helmond

Deurne

 De uitvaart in vertrouwde handen 
 
- 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

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

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

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

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

Gastvrij, sociaal 
en vriendelijk.In verband met het ver-

lopen van de grafrechten 
en mogelijk toekomstige 

ruiming van het graf is de beheerder van de be-
graafplaats op zoek naar de rechthebbende op 
de navolgende graven:

• E 192 M.W.J. v.d. Leest begraven op 24-9-1996
• H8 M.A. v.d. Vorst begraven op 7-10-1996
• H15 M.A.A. v. Stiphout  en L.W. van Stiphout, 
 begraven op 25-9-1932 en 19-2-1932
• L24 J.P.M. v. Baar begraven op 22-1-1964
• E88 J. Saris, J. Saris en W. Saris-Klaassen 

 begraven op 8-12-1942, 26-7-1977 en 22-10-1954
• E61 H. Rijnders en T.M. Rijnders-Manders 
 begraven op 14-2-1950 en 18-7-1946
• K6 T.W.L. Adams begraven op 26-9-1987
• D35 J. v.d. Meulenhof-Bronnenberg en T. v.d. 
 Meulenhof begraven op 18-4-1971 en 2-6-1962
• H42 S.L.M.T. Schuurbiers begraven op 
 14-10-1998

Rechthebbenden of andere belanghebbenden 
worden vriendelijk verzocht contact op te ne-
men met de beheerder van de begraafplaats 
A.Meulendijks telefoon: 06-53700624.

ST. LUCIA

Wat altijd 
weer op-

valt bij het verhaal van Pasen 
is dat het zo vlug gaat: Maria 
Magdalena loopt snel van het 
lege graf naar Petrus. Petrus en 
de andere leerlingen lopen er op 
hun beurt snel naartoe…

Vlug, vlug, vlug… 
Raar, want voor een dode hoef 
je je toch niet zo te haasten. Heel 
cru gezegd: ‘Die blijft wel waar 
hij is’… en juist daar wringt het 
schoentje. Hij is dus niet meer 
op z’n plaats. Meer nog, er is 
zelfs geen dode meer… Hij is niet 
ergens anders neergelegd maar 
is verrezen!

Dat besef komt niet, zoals som-
mige theologen beweren, na en-
kele jaren en een tijd van rouw, 
maar direct… Ze zien én gelo-
ven…

De leerlingen komen tot het 
besef dat Hij leeft, omdat ze 
werkelijk de waarheid onder 
ogen zien. Het graf is leeg en 
meer nog, al wat verwijst naar 
de dood  - de zwachtels en de 
zweetdoek - is achtergelaten… 
Een levende heeft daar niets 
meer aan.
Juist door te zien én te geloven 
snappen ze alles van wat Jezus 
hun voorzegt had, namelijk dat 
het op de derde dag zou gebeu-
ren, dat Hij uit de doden zou op-
staan. Geloof in de verrijzenis is 
dus niet het resultaat van een ja-
renlange reflectie op Jezus’ leven 
en sterven, en ook geen groei in 
het theologisch verstaan van 
Hem, neen, het is werkelijk een 
Paas-ervaring. Zien én geloven…
Als wij tot zo’n paasgeloof wil-
len komen, dan moeten we, net 
als de leerlingen, wel even halt 
houden. Stoppen met ons jagen 

en rennen en echt onze ogen 
openen voor de feiten én zien. 
Waar gaat het nu echt om? Wat 
is er echt gaande in mijn en ons 
leven? Zie ik hoe God de steen 
wegrolt en het licht laat schijnen 
in de kamer van mijn hart? Durf 
ik de knellende banden van me 
afwerpen om mijn zinnen te 
kunnen zetten op het hemelse 
in plaats van op alle aardse din-
gen?
Pasen is een ervaring, een erva-
ring die Maria Magdalena, de 
leerlingen en vele andere oogge-
tuigen hebben gehad. Het is een 
ervaring die mensen tot op de 
dag van vandaag laat stoppen 
met rennen.
Hen laat zien én geloven: Chris-
tus is verrezen, Hij is echt ver-
rezen! 

Rennen, zien, geloven
DAMIAAN

Zalig Pasen!

R.K. Begraafplaats Sint Lucia Mierlo-Hout

Ben je 60-Plus en ga je mee met de Seniorenwandeling van IVN-Helmond?
IVN Helmond organiseert op 
donderdagmiddag 22 maart een 
seniorenwandeling. Deze zeer 
rustige wandeling van ongeveer 
3 kilometer start om 14.00 uur 
bij Wijkcentrum Westwijzer, 
Cortenbachstraat 70, 5707 TJ 
Helmond. De wandeling is in 

samenwerking met de stichting 
JIBB.

Hou je van buiten zijn…even ’n 
frisse neus halen…wat let je? 
Kom naar Wijkcentrum West-
wijzer en loop gezellig mee! De 
route is voor het IVN ook nog 

een verrassing, omdat de stich-
ting deze route nog niet zo lang 
geleden heeft uitgezet. Deze 
keer wordt er niet alleen gewan-
deld, maar wordt er ook aan de 
inwendige mens gedacht. On-
derweg, na ongeveer 45 minu-
ten, is er een pauze met een kop 

koffie/thee (de consumpties zijn 
voor eigen rekening). Daarna 
gaat de wandeling weer ‘op ons 
gemakje’ verder tot ongeveer 
16.00 uur. De wandeling is gratis 
en voor iedereen toegankelijk. 
Info: Setty Vos, tel. 0492-545649 
of setty_vos@hotmail.com Kijk 

ook eens op de site van het IVN 
www.ivn.nl/afdeling/helmond
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St. Trudo 
Piet Fransen, overleden  te Aarle-Rixtel op 12 december 2017 in de leeftijd van 92 jaar.
Nelly Cranenbroek-Meulendijks, overleden te Liessel op 15 december 2017, in de leeftijd van 88 jaar.
Jac Panhuizen, overleden te Aarle-Rixtel op 22 december  2017 in de leeftijd van 87 jaar
Mia Plouvier-Jansen, overleden te Helmond op 23 december 2017, in de leeftijd van 95 jaar
Riet Pasnagel-de Kok, overleden te Aarle-Rixtel op 30 december 2017 in de leeftijd van 86 jaar.
Sen de Roij, overleden te Helmond op 7 januari 2018, in de leeftijd van 60 jaar
Rieky Meulendijks-van de Veerdonk, overleden te Eindhoven op 9 januari 2018 in de leeftijd van 91 jaar.
San Boekhorst-Drouen, overleden te Helmond op 9 januari 2018, in de leeftijd van 90 jaar.
Carel van der Zanden, overleden te Helmond op 12 januari 2018, in de leeftijd van 72 jaar.
Jo van Duren-van Mook, overleden te Helmond op 19 januari 2018, in de leeftijd van 86 jaar.
Anneke van Oorschot-Reloe, overleden te Aarle-Rixtel op 20 januari, in de leeftijd van 90 jaar.
Bertha Gruijters-van Gameren, overleden te Helmond op 24 januari, in de leeftijd van 85 jaar.
Theo Benders, overleden te Helmond op  27 januari 2018, in de leeftijd Van 64 jaar.
Gerrit Rijkers, overleden te Eindhoven op 30 januari 2018, in de leeftijd van 85 jaar.
Marianne Colen-Beekmans, overleden te Bakel op 1 februari 2018, in de leeftijd van 81 jaar.
Dinie van Ansem-Dijstelbloem, overleden te Helmond op 13 februari 2018 in de leeftijd van 83 jaar.
Miel Steijns, overleden te Helmond op 20 februari 2018, in de leeftijd van 86 jaar.
Wim van Lieshout, overleden te Bakel op 3 maart in de leeftijd van 86 jaar. 

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

Met Obumu Nederland-Uganda Mondiaal! 

Helmondse OMO-scholen via Stichting HelMondiaal

Niet alleen leren over de we-
reld, ook iets doen om deze een 
beetje mooier te maken. Met 
die insteek zijn er 4 Helmondse 
OMO-scholen in 2017 aan de 
slag gegaan. Leerlingen, die zich 
interesseerden voor dit voor 
Helmond uniek opgezette pro-
gramma hebben gesolliciteerd 
om “Ambassadeur” van de drie 
hieronder genoemde stichtin-
gen, aangeslotenen van stich-
ting HelMondiaal,  te worden 
om zo meer bewustwording te 
promoten onder de jeugd.

Als kers op de taart vertrekken 
in april twee leerlingen van het 
Dr. Knippenbergcollege en twee 
van het Carolus Borromeus naar 
Oeganda met stichting Obumu 
Nederland - Uganda om te hel-
pen bij de bouw, inrichting en 
renovatie van klaslokalen bin-
nen het basis- en middelbaar 
onderwijs. Twee jongeren van 
het Vakcollege gaan met de 
MOV Stiphout toiletblokken en 
waterputten bouwen in Ghana. 
Twee leerlingen van de Praktijk-
school gaan met stichting Hel-
mond San Marcos naar Nicara-
gua later in het jaar.

90.000 mondiaal bewuste 
Helmonders
Onder deze noemer geven de 
stichting HelMondiaal en de 
raadscommissie Internationale 
Betrekkingen uitvoering aan 

het Programma Mondiaal Hel-
mond 2016-2018. Mondiale be-
wustwording bij de jongere Hel-
monder is  daarbij de focus. In 
de samenwerking met de OMO 
scholengroep is op 12 oktober 
2017 een uniek internationalise-
ringsproject  aangeboden aan 
burgemeester Elly Blanksma 
voor de vier scholen, Carolus, 
Praktijkschool, Vakcollege en 
Knippenberg. In dit project zijn 
die scholen, de raadscommissie, 
HelMondiaal, stichting MOV 
Stiphout, Obumu Nederland-
Uganda en Helmond-San Mar-
cos de uitdaging aan gegaan 
om samen te werken aan meer 
mondiale bewustwording in 
Helmond en aan projecten in 
Oeganda, Ghana en Nicaragua.

Want het gaat om jongeren be-
wust te maken van wat er in de 
wereld speelt. Dat goed onder-
wijs en water uit de kraan niet 
overal vanzelfsprekend is zegt 
Wendy de Jong OMO project-
leider Internationalisering. “Dit 

programma heeft een sociaal 
maatschappelijk onderwijskun-
dig doel. We willen aandacht 
voor de jeugd die het minder 
heeft. En kijken wat we daar 
met het onderwijs aan kunnen 
doen.”

In totaal gaan  acht leerlingen 
met begeleiders in 2018 naar 
Afrika en Nicaragua. “Liever 
klein beginnen en iets goed neer-
zetten", stelt Wendy de Jong. De 
rest van de school wordt er na-
drukkelijk bij betrokken, bena-
drukt ze. 

Op alle mogelijke manieren zijn 
de leerlingen zich samen met  
genoemde stichtingen aan het 
voorbereiden in school en daar-
buiten.
Naast promotie in de school 
hebben de ambassadeurs zich 
ingezet tijdens evenementen 
zoals het Drakenbootfestival en 
Urban Matterz. Ze zetten zich in 
voor fondsenwerving om zo een 
mooi bedrag bij elkaar te krijgen 

om daadwerkelijk de projecten 
binnen deze stichtingen voor-
uit te helpen. Ze willen met hun 
verworven bijdragen de handen 
uit de mouwen kunnen steken!
Zoals leerlinge Isabelle Manders 
het eens verwoordde:
“Dat is het mooie, dat de hele 
school er op die manier bij be-
trokken wordt. Wij hebben o.a. 
bij de kerstviering op school 
geld ingezameld via een statie-

geld actie”, aldus de vijfdejaars 
vwo-leerlingen van De Knip, die 
naar Oeganda gaat. ”De kleuter- 
lagere school die we bezoeken 
heeft drie lokalen. We hopen 
met het geld een vierde lokaal te 
kunnen bouwen, van bankjes te 
kunnen voorzien en daarnaast 
nog een lokaal in een middel-
bare RSCJ school in Kalungu te 
renoveren. En het is meer dan 
alleen helpen. We zien hoe ze 
daar les geven en leven. Daar 
kunnen wij ook van leren".

Vanzelfsprekend blijven wij u op 
de hoogte houden van de voort-
gang van dit bijzondere project. 
U kunt ons ook volgen via de 
website: www.obumu.nl en via 
onze Facebook-pagina.

Mocht u het werk van Obumu 
en haar ambassadeurs willen 
ondersteunen:
Een financiële ondersteuning is 
van harte welkom! 
Men kan dit altijd doen via on-
ze RABO-rekening: Stichting 
Obumu Nederland – Uganda
NL47RABO 0323995020 o.v.v. 
bouw school Oeganda. 

De Ambassadeurs van de 4 OMO scholen samen met Jeugdburgemeester Pauline Ackermans.

Het nieuwe klaslokaal blok, dat de vrijwilligers in april aanstaande 
gaan afwerken.
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• Bruiloften   • Communie   • Koffietafels

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

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

“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

Mierloseweg 301, Helmond
T : 0492 - 52 53 12  www.dekon inghe lmond .n l

Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding

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

Al ruim 
v e e r t i g 
jaar voe-

ren de leerlingen van groep 7 
van basisschool St.Odulfus op 
Goede Vrijdag om 15.00 uur het 
Paasspel op in de kerk.

Wie wat vaker in de kerk komt, 
kent de schilderijen langs de mu-
ren van de kerk die de kruisweg 
uitbeelden. In beelden wordt het 

lijdensverhaal van Jezus verteld. 
De kinderen van groep 7 vertel-
len het verhaal ook in beelden. 
Ondersteunt door de verteller 
komt het verhaal van Jezus tot 
leven. Dit vraagt natuurlijk om 
een stukje voorbereiding. On-
der leiding van meneer Drouen 
en enkele leerkrachten van de 
school oefenen de kinderen in 
de weken voor Goede Vrijdag 
het paasspel. Dit jaar doen 28 

leerlingen mee aan het paasspel. 
Een mooi aantal, maar ook een 
hele uitdaging om alle kinderen 
van passende kleding te voor-
zien. 
Want niet alleen het verhaal 
neemt ons ruim 2000 jaar terug 
in de tijd, maar ook de kleding 
en de attributen helpen mee om 
het verhaal tot leven te bren-
gen. (Archiefoto Cofoto, Mario 
Coolen). 

Paasspel

ST. LUCIA

• In het centrum
• Zonder afspraak
• Gratis parkeren
• Snel uitslag

ELKE WERKDAG 
8.30 - 12.30 UUR

PRIKPOST 
HELMOND 

CENTRUM WEST
Kromme Steenweg 9

Prikpost Helmond Centrum West   Kromme Steenweg 9
088 - 21 41 149   www.diagnostiekvooru.nl
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Edwin en Luuk van de Kerkhof

Lokaal

Vertrouwd

Persoonlijk

Uitvaartzorg
van de Kerkhof

Dag en nacht
0492 - 780 660
(overlijden melden & informatie)

www.uvdk.nl  |  www.uitvaartverzorginghelmond.nl

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.

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

De luchtdoop 
Misschien kent u onze Fons. Hij 
heeft jammer genoeg last van 
ernstige beperkingen; is vorig 
jaar 50 geworden en woont be-
schermd op het Rijtven (ORO) 
in Deurne.
Jaren geleden, toen hij 33 werd, 
hebben we hem een rondvlucht 
aangeboden. Hij kon toen nog 
lopen en beseffen wat er gaan-
de was. 
Wij die dag op weg naar Eind-
hoven Airport, vanwaar we het 

luchtruim zouden kiezen. We 
meldden ons en werden na be-
spreking van het vluchtplan, 
naar de klaarstaande Cesna 
verwezen. Een Cesna is een 
hoogdekker, dus je je hebt de 
vleugel boven je en je kunt dan 
vrij rondkijken. Wij waren met 
z’n drieën: Fons, mijn vrouw 
en ik. De pilote was mevr. Van 
Melis, normaal gezagvoerder 
op internationale vakantie-
vluchten.
Fons nam voorin plaats en werd 
net als wij ingeriemd. Daarna 
ging het snel, in no time zaten 

we in de lucht en zagen we de 
A-67 voor ons liggen. Die volg-
den we richting Venlo. Al snel 
zagen we rechts de Strabrecht-
se hei en Lierop en links Mierlo 
liggen, en weer even later vlo-
gen we over Asten waar Fons 
toen woonde. Verder ging het 
naar Helmond, waar we boven 
het dagbestedingscentrum van 
Fons, De Meent, in Rijpelberg, 
een paar rondjes draaiden. De 
mensen daar wisten dat we er 
aankwamen, dus er stond een 
hoop volk buiten te zwaaien.
Toen naar vrienden op de Aar-
le-Rixtelseweg, dat doe je dan 
via het Kasteel en Boscotondo. 
Ook onze vrienden stonden 
met een vlag te zwaaien toen 
wij overvlogen, gelukkig heeft 
Fons ze gezien.

Vervolgens naar Mierlo-Hout; 
gekeken of het ouderlijk huis er 
nog stond. Bij het huis van zijn 
broer was in gigantische krijt-
letters de naam ‘Fons’ op het 
trottoir gekalkt. Maar dat heeft 
hij niet gezien; de grote wisse-
ling van beelden en indrukken 

kon hij niet bijhouden.
Hij kwam weer bij zijn positie-
ven toen hij de kerktorens van 
Geldrop ontwaarde en even la-
ter het Evoluon.
Weer wat later landden we op 
Eindhoven Airport. 
Wat had Fons genoten, zo was 
duidelijk van zijn gezicht af te 
lezen!

Museum Helmond
Nu eens geen verhaal over ge-
beurtenissen of gemaakte rei-
zen, maar dit keer ‘n Helmond-
se actualiteit.
Omdat ik nogal beperkt ben in 
mijn bewegingsvrijheid, heb ik 
te maken met een wereld die 
wat aan de krappe kant is. Let 
wel! Ik klaag niet, maar ik kan 
nu eenmaal niet meer aan van 
alles deelnemen.
Maar wat ik wel kan, is schrij-
ven en lid zijn van: ”Vereniging 
van Vrienden van Museum 
Helmond”. En daarover wilde 
ik het hebben.

Deze vereniging zet zich niet al-

leen in voor de uitbreiding van 
de collectie in het museum in 
Boscotondo, maar organiseert 
ook excursies, meerdaagse cul-
turele reizen, lezingen en film-
middagen. Wie meer wil weten, 
zie: www.museumhelmond/
vrienden
Als lid heb ik gratis toegang tot 
het museum, maar het meest 
gebruik ik mijn lidmaatschap 
voor de filmmiddagen, die in de 
donkere weken maandelijks in 
de Cacaofabriek plaatsvinden.
Het zijn meestal heel bijzonde-
re films, die op zo’n maandag-
middag vertoond worden.
De mogelijkheid bestaat om na 
de film in het restaurant van de 
Cacaofabriek te dineren en dan 
andere mensen te ontmoeten. 
Natuurlijk zijn er kosten aan 
verbonden.

Het aardige is dat je er kennis-
sen, o.a Damiaan-parochianen, 
ziet en ook een nieuwe kennis-
senkring kan opbouwen, want 
je ziet bij de films vaak dezelfde 
mensen; een gegeven dat bij 
het ouder worden belangrijk is.

doordoor jan van rest

Twee in één
Dit keer een tweeklapper: twee korte 
verhalen van eigen waarneming

Ik weet: je leeft
daar in het land van Licht.
Je bent niet dood, je leeft.

Ik weet het met mijn hart.
Ik weet: de liefde 
die ons bindt sterft nooit.
Liefde kan niet sterven,
omdat zij eeuwig is.

Daarom blijven wij
in liefde met elkaar verbonden
jij daar, ik hier.
Ik weet: je zorgt 
voor mij vanuit het land  waar jij 

nu leeft.
Je ziet er wat verborgen is, je ziet 
de levensles die ik te leren heb, de 
opdracht die ik vervullen mag.
En met al je kracht

inspireer je mij en sta je mij bij. 
Ik weet: je bent niet dood,
je leeft. Ik stuur je  al de liefde
van mijn hart zodat ook jij zult 
voelen dat onze liefde eeuwig is.

Ik weet
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St. Lucia
Ezra 

Akkers

St. Lucia
Jayson 

van der Putten

St. Lucia
Marielle 

van Schijndel

St. Lucia
Ivory 

Manuel

St. Lucia
Sem 

van de Mortel

St. Lucia
Lorena  

Leenders

St. Lucia
Cas 

de Bont

St. Lucia
Keyano 

van Esch

St. Lucia
Jesslynn 

Ooms

St. Lucia
Luca 

Verberne

St. Lucia
Kay 

Lipscomb

St. Lucia
Lailana 
Vincent

St. Lucia
Melissa 
Vincent

damiaan
helmond.nl 

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

Uw Koopmakelaar
uw droomhuis voor de laagste prijs!

Huis kopen en geld besparen,

specialist in het kopen van woningen en appartementen

Theo Gransier  06 4786 8081  
www.uwkoopmakelaar.nl

Pastoor Elsenstraat 18, 
5706 VP  Helmond

0492-551136
www.van-der-vorst.nl

Pastoor Elsenstraat 18, 
5706 VP  Helmond

0492-551136
www.van-der-vorst.nl

Pastoor Elsenstraat 18, 
5706 VP  Helmond

0492-551136
www.van-der-vorst.nl

www.thijssenhoveniers.nl

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

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

Wat wenst u voor uw 
wijk Mierlo-Hout?

De wijk-
r a a d 

organiseert op donderdag 22 
maart om 20.00 uur een open-
bare wijkbijeenkomst in wijk-
huis De Geseldonk. Het thema 
is WijkActiePlan (WAP) 2018 
- 2020. Er wordt even terugge-
keken op het WAP 2016-2018, 
waarna de aanwezigen punten 
kunnen aandragen voor het 
nieuwe plan, dat geldt voor de 
periode 2018-2020. Wat wenst 
u voor uw wijk? Kom naar de 
wijkbijeenkomst en praat mee 
over uw wijk!

In het WijkActiePlan 2016-2018 
heeft de wijkraad, samen met 
de inwoners, verenigingen en 
organisaties binnen Mierlo-
Hout aangegeven welke zaken 
aandacht verdienen.
In de bijeenkomst van december 
heeft de voorzitter al benoemd 
welke doelen, benoemd in het 
WAP, zijn gerealiseerd.
• Het oprichten van een dek-
kend AED-netwerk en de op-
leiding van wijkgenoten die de 
defibrillator kunnen bedienen.
• De Reikende Hand, opvang 
van licht dementerenden in De 
Geseldonk zodat de mantelzor-
gers kunnen worden ontlast.
• Voor de jeugd is er in wijkhuis 
De Geseldonk The Cave opge-
richt.
• Met behulp van de wijkraad is 
er bijna in elke wijk een buurt-
vereniging/buurtpreventiepro-
ject.
• De Commissie Mierlo-Hout 
2021 is nauw betrokken geweest 

bij de renovatie van de Mierlo-
seweg en zal dit project ook de 
komende tijd van dichtbij blij-
ven volgen.
• De Commissie Groen is op-
gericht, de leden houden die de 
natuur en het openbaar groen in 
Mierlo-Hout nauwlettend in de 
gaten.
• De Visie Sport en Bewegen 
2021 is samen met diverse groe-
peringen uit de wijk ontwikkeld 
en inmiddels gepresenteerd aan 
de politiek en neergelegd bij het 
college. 
Natuurlijk zijn er nog veel meer 
zaken gerealiseerd, dankzij de 
hulp van vele vrijwilligers, ver-
enigingen, organisaties en ge-
meente. Er blijven echter altijd 
wensen over. Deze wensen wil-
len we graag, samen met u, op 
donderdag 22 maart inventari-
seren.
Dat uw mening van belang is, 
blijkt wel uit de vele punten, die 
van het vorige W.A.P. zijn gere-
aliseerd. 
Uw aanwezigheid en inbreng 
wordt zeer op prijs gesteld dus 
zet deze avond al vast in uw 
agenda. Graag tot 22 maart!

MIERLO-HOUT

Open mijn ogen
God, open mijn ogen,
opdat ze de noden van de 
mensen zien.
Maak mijn handen vrij,
om al wie honger heeft 
te voeden.
Beroer mijn hart,
opdat het vertwijfelden 
warme schenkt.
Leer mij de grootmoedigheid,
om vreeemdelingen 
welkom te heten.
Leer mij delen wat ik bezit,
om naakten te kleden.
Schenk mij het medeleven,
dat zieken sterkt.
Laat mij deelhebben
aan de bevrijding van 
gevangenen.
Want als wij onze angsten 
en onze liefde, 
onze armoede en onze 
rijkdom
delen met elkaar,
dan zullen wij ook delen
in uw goddelijke 
tegenwoordigheid.

(gebed: Canaan Banana)

hartstichting.nl

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?
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Programma 
Goede week en Pasen 2018
Alphonsuskapel:
Donderdag 22 maart: 
19.00u Boeteviering ter 
voorbereiding op Pasen
Donderdag 29 maart: 
17.00u Witte Donderdagviering
Goede Vrijdag 30 maart: 
19.00u Goede Vrijdagviering 
m.m.v. het kerkkoor Cantemus
Domino.

Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en St. Anna, 
Hornestraat 1:
Zaterdag 24 maart: 17.00u Palm-
paasviering m.m.v. het kerkkoor 
Cantemus Domino; (Zaterdag 
31 maart IS ER GEEN VIERING! 
De paaswake is om 19.00u in de 
Luciakerk)

St. Luciakerk, 
Hoofdstraat Mierlo-Hout
 *voor kinderen
Zaterdag 24 maart: 

19.00u Palmpaasviering
Zondag 25 maart: 
10.15u Palmpaasviering* 
Witte Donderdag 29 maart:
 19.00u Eucharistieviering*, 
aansluitend mogelijkheid voor
stil gebed bij het H. Sacrament
tot 20.30u.

Goede Vrijdag 30 maart: 
15.00u Gezinsviering*
Paaszaterdag 31 maart: 
19.00u Paaswake*
Paaszondag 1 april: 
10.15u Hoogmis van Pasen*
Paasmaandag 2 april: 
10.15u Hoogmis

St. Trudokerk, 
Dorpstraat Stiphout
Zondag 25 maart 10.30 uur 
Palmzondag: Palmpaasviering 
met kinderen en palmpaasstok-
ken, m.m.v. Femmes de Notre 
Dame.

Donderdag 29 maart 19.00 uur 
Witte Donderdag, Eucharistie-
viering m.m.v. het Trudokoor.
Vrijdag 30 maart Goede Vrij-
dag: 15.00u Kruisweg m.m.v. de 
gezamenlijke koren (Er is geen 
avonddienst).
Zaterdag 31 maart Paaszater-

dag; 19.00u Paaswake m.m.v. 
Mariakoor
Zondag 1 april 1e Paasdag: 10.30u 
Eucharistieviering m.m.v. Fem-
mes de Notre Dame. 
Maandag 2 april 2e Paasdag: 
10.30u  Eucharistieviering m.m.v. 
Het Gregoriaans Koor

St. Luciakerk Mierlo-Hout
Doe je mee? Zondag 25 maart
Met de palmpaasoptocht. We 
doen een korte route. Zorg dat je 
uiterlijk om 10 uur in de morgen 
in de tuin van de pastorie bent! 
Breng je palmpaasstok mee. 
Alle kinderen mogen meedoen! 
Deze viering is tevens voor alle 
communicanten! De viering 
wordt mede verzorgd door het 
Gilde St. Antonius Abt.

Doe je mee? 
Witte donderdag 29 maart 
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 30 maart
Om 3 uur in de middag spelen 
kinderen van de Odulfusschool 
de kruisweg van Jezus. Best 

spannend hoor! Je bent van har-
te welkom! 

Kom je kijken? 
Paaszaterdag 31 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 kinder-
woorddienst, 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.  

Viering Palmzondag 2018 in 
de Trudokerk 
St. Trudo: Over ruim 1 week is 
het Palmpasenweekend, zon-
dag vóór Pasen. Op Palmzon-
dag vieren we de blijde intocht 
van Jezus in Jeruzalem, waarbij 

de mensen Jezus met palmtak-
ken begroetten. 

Op Zaterdag  24 maart kunnen 
alle kinderen van 13.00 – 14.30 
uur palmpasenstokken komen 
versieren in de Pastorie van 
de Sint Trudo, Dorpsstraat 34. 
Voor de materialen wordt ge-
zorgd.  Op Zondag 25 maart 
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 ie-
mand 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?

Kinderprogramma
Damiaanparochie Goede week en Pasen 2018 

Het jaarlijkse paasvuur in de pastorietuin. (Foto Cofoto, Mario Coolen). 

Zalig Pasen!

Vieringen van hemelvaart
Woensdag 9 mei 19.00u 
Alphonsuskapel viering 
van Hemelvaart aan de 
vooravond.

Donderdag 10 mei 10.30u 
Viering in de Trudo kerk.

Donderdag 10 mei 11.00u 
Bedevaartsmis te Ommel.

Namenlijst van de communicanten rond de Lucia toren, Mierlo-Hout
Onderstaande kinderen berei-
den zich voor op de eerste hei-
lige communie in de Lucia kerk 
te Mierlo-Hout, te vieren op 15 
en 22 april 2018.

Sophie Lena Kusters, Qiun Kivits, 
Rabi Fernandez Ventin , Rosa 
Ricart Rijkers, Amy Grinwis, 
Yesper Moris, Bo Koppelmans, 
Sander van den Reek, Suus 
Slegers, Hailey van Dijk, Luuk 
van Oijen, Tim Michielsen, 
Fenne van Aerle, Djailey 
Keunen, David Roemburg, 

Imme Canters, Femke Seevens, 
Feline de Smit, Romen Janssens, 
Ties Knapen, Elise van Lieshout, 
Nicolas Braakman, Adom 
Karpinski, Louk Roozendaal, 
Floor Hoeben, Tren Hermans, 
Charlotte van Dalen, Nienke 
van der Velden, Nomi Ruben, 
Keyano van Esch, Serena Bakker, 
Jeavi Kusters, Fieke Maas, Wout 
van Bree, Luca Beukers, Kieran 
Pijpers, Bo Pijpers, Fedde de 
Fost, Kenji Sleegers, Lis Vogels, 
Stan van Ekert, Dani Snijders, 
Giovanni van den Berg, Jaylinn 

van Dijk, Thijs Hartogs, Thomas 
de Beer, Robynn Harks, Somia 
van der Linden, Seraja Willems, 
Dylano Klabbers, Lois Reijnders, 
Jimmie Timmermans, Milan van 
der Westen, Joep van Vijfeyken, 
Roos Wijnen.

Wij wensen de 
kinderen en ouders 
een goede 
voorbereiding!

Daar hing Je aan het kruis, 
Je was dood voor drie lange 
dagen.
Spijkers door Je handen en 
voeten geslagen.
Je werd verlaten door Je eigen 
vader,
zelfs Je beste vrienden hadden 
je verraden.
Het is volbracht, waren Je laat-
ste woorden,
toch was dat niet het laatste 
wat we van je hoorden.
Je verrees, Je stond op uit het 
graf.
En zo verloste Je ons.
Het mooiste cadeau dat ons 
ooit werd gegeven.

Jij stierf voor ons, maar dat 
bracht ons het leven.
En op mijn beurt, geef ik mijn 
leven aan jou.
En beloof ik U mijn eeuwige 
trouw.
En ook al faal ik keer op keer,
voor altijd bent U mijn Heer.
Ik zing nu halleluja en ik prijs 
Uw grote naam.
Uw pad, is de weg die ik wil 
gaan.

Daar hing je aan het kruis
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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

Als vanouds 
Als vanouds en heel vertrouwd, 
dat was de indruk die ik kreeg 
op zondag 25 februari, toen ik 
op TV de Eucharistieviering zag.
Die werd die zondag uit de Hel-
mondse St.Jozefkerk uitgezon-
den. Het St.Jozefkoor begeleid-
de de viering met Gregoriaanse 
gezangen. Op dit gebied heeft 
het koor een grote reputatie op 
te houden, ook internationaal. 
Tijdens vieringen neemt het 
koor een prominente plaats in, 

op het priesterkoor, zoals het 
hoort. Het koor en de gelovigen 
in de kerk, zongen vol overgave 
en in beurtzang, de gezangen, 
zoals het Credo. Dat maakte op 
mij nog de meeste indruk: om 
op deze wijze gezamenlijk en 
uit volle borst de Eucharistie te 
vieren. Helmond mag er trots op 
zijn zo’n inspirerend koor in de 
stad te hebben.

Jan van Rest

Pannenkoeken smullen in 
Zorgcentrum Alphonsus
Zorgcentrum Alphonsus orga-
niseert dit jaar in samenwer-
king met het Jan Linders Goede 
Doelenfonds een speciale actie 
bij de winkel aan het Janssen en 
Fritsenplein: de 12e editie van de 
nationale Pannenkoekendag op 
vrijdag 16 maart.

Tussen 10.30 uur en 16.00 uur 
worden er voor 1 euro p/s pan-
nenkoeken gebakken maar te-

vens zijn er worstenbroodjes 
voor 1 euro p/s en koffie á 1 euro 
verkrijgbaar. Bovendien mag 
je bij aankoop van een pan-
nenkoek ook nog eens gratis 
grabbelen. Dus ouders, opa’s en 
oma’s neem uw kinderen en/
of kleinkinderen mee en laat ze 
lekker smullen! Uiteraard gaat 
de opbrengst van deze smulac-
tie naar Huize Alphonsus. Al-
vast bedankt voor uw komst.
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Een jong 
m e i s j e 

loopt langs een bergriviertje in 
de Franse Pyreneeën. Samen 
met haar zusje en een vriendin-
netje is ze hout aan het sprok-
kelen. Plotseling hoort ze een 
zacht geruis. Als ze opkijkt, ziet 
ze in een nis in de rotswand een 
mooie dame staan. Het lijkt als-
of 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 gele-
den de geschiedenis van Lour-
des als bedevaartplaats. Dat 
meisje was Bernadette Soubi-
rous. Veel pelgrims die Lourdes 
nu bezoeken, hebben precies 
dezelfde ervaring. Als ze bij 

Ontmoet Maria 
bij de grot in 
Lourdes 

DAMIAAN

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 Lour-
des 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 gro-
te internationale plechtigheden, 
met soms wel meer dan 25.000 
pelgrims uit tal van landen. 
Daarnaast is Lourdes een ge-
zellig stadje met tientallen win-
keltjes 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 ver-
blijf in Lourdes kunt u kiezen 
uit een drie- of viersterren ho-
tel. 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 on-
der bepaalde voorwaarden heel 
interessante kortingsmogelijk-
heden.

Data Vervoermiddel 
Bijzonderheden
6-11 september per 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
 
CZ 
Bent u cliënt bij Zorgverzekeraar 
CZ? Dan kunt u onder bepaalde 
voorwaarden in aanmerking ko-
men voor een korting op de reis-
som. U reist dan al vanaf € 230 
mee naar Lourdes.
Lees meer over reizen via CZ 
 
Prijs
6-daagse vliegreis (3* hotel) 
€ 830
Toeslag 1-persoonskamer € 160
6-daagse vliegreis (4* hotel) 
€ 895
Toeslag 1-persoonskamer 
€ 180

Voor meer informatie 
diaken Ton Schepens: 
telefoon: 527808/06-15690059

De Leerlingen van de Jorisschool aan de slag voor NL doet

Door Hans Choufoer

Vrijdag 9 
en zater-

dag 10 maart ging Nederland 
weer aan de slag voor NL doet. 
Scholen, verenigingen en alle 
andere vrijwilligers staken hun 
handen weer uit de mouwen 
om maar zoveel mogelijk klus-
jes en karweitjes te doen.

Zo ook in Helmond. In de Pen-
ningstraat waren leerlingen 
van de Kempel bezig met krui-
wagens compost te scheppen 
die weer door andere vrijwilli-

gers werden weggebracht naar 
adresjes waarvan de tuintjes op-
geknapt moesten worden. Het 
motto: tegel eruit en groen erin 
hield veel vrijwilligers bezig om 
de tuintjes maar zo mooi moge-
lijk te maken.

Herdenkingsmonument
Maar ook in Mierlo-Hout werd 
er flink gewerkt. De leerlingen 
uit groep 8 van de Sint Joris-
school kwamen in een lange 
rij aangelopen bij het Herden-
kingsmonument dat gelegen 
is bij de overweg op de Houtse 
Parallelweg. Tijd om daar de 

jaarlijkse voorjaarsschoon-
maakbeurt te verwezenlijken. 
De vlaggenmasten werden naar 
beneden gehaald en geschrobd 
totdat ze weer hagelwit oogden, 
de infoborden en foto’s op het 
monument werden gewassen 
en zelfs de portretten van de 
oorlogsslachtoffers kregen een 
poetsbeurt.
 Sinds vorig jaar staat in de 
Slegersstraat naast de Lucia-
begraafplaats een klein monu-
mentje op de plek waar in 1944 
een tijdelijke begraafplaats was 
ingericht voor 3 gesneuvelde 
Engelse soldaten en ook daar 

gingen enkele leerlingen met 
bestuurslid Harrie naar toe om 
alles weer piekfijn in orde te 
brengen.
Kortom, precies zoals het zo 
mooi verliep in de voorgaande 
jaren bij de andere scholen die 
het herdenkingsmonument een 
jaar lang hebben geadopteerd 
zat ook de stemming bij de Jo-
risschool er wederom goed in. 
Het weer zat mee en enkele 
bestuursleden van de stichting 
HMMH waren dik tevreden.

Toen alles een beetje was opge-
ruimd kregen de leerlingen wat 

te drinken en werden getrak-
teerd op iets lekkers erbij.
Tot besluit van deze ochtend 
en als dank voor een jaar lang 
goede zorgen tijdens de adop-
tie van het monument door de 
Jorisschool kreeg juffrouw Arja 
uit handen van de voorzitter 
een oorkonde uitgereikt. Ook 
op deze markante plek in Mier-
lo-Hout was alles weer mooi 
schoon en zuiver voor de ko-
mende herdenkingen.

Meer foto’s van deze ochtend 
in de fotogalerij op 
www.ditisonzewijk.nl 

MIERLO-HOUT

Tot besluit van een mooi adoptiejaar door groep 8 van de Jorisschool werd een oorkonde uitgereikt door het bestuur van HMMH en een herinneringsfoto gemaakt.
(Foto Ditisonzewijk.nl Hans Choufoer).
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Ook Van der Valk kiest
voor kwaliteit!

Ja.
Ook Van der Valk kiest

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie


