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Een engel zijn

Eigenlijk zielig, die engelen. Het zijn 
de enige wezens in de hemel die 
moeten werken. De rest komt in het 
beloofde land, krijgt iedere dag rijs-
tebrij met een gouden lepeltje als ik 
de verhaaltjes van vroeger moet ge-
loven en hoeft helemaal niets anders 
te doen dan te genieten. Engelen 
werken zich uit de naad. Je zult maar 
beschermengel zijn. De hele dag op-
letten. Je zult maar iedere dag, 24 uur, 
jaar in jaar uit moeten opletten. En 
dan de pech hebben dat iemand 110 
wordt. Als ik ooit tot engel gepromo-
veerd word, wil ik in ieder geval geen 
beschermengel worden. 

En ik wil wel grote vleugels. Want 
van die kleine kippenkluifjes, daar 
moet ik niet aan denken. Je bent toch 
kapot van al dat geklapper. Net zoiets 
als in de hoogste versnelling op de 

fiets trappen. En ik wil ook niet bloot, 
want dat vind ik wat gênant met al 
die miljoenen mensen die daar rond-
lopen. Nee, als ik gewoon boven een 
onopvallend plekje krijg vind ik dat 
prima. Een goed gesprek met Na-
poleon en eindelijk zien of Karel de 
Grote echt zo groot was, dat is vol-
doende. En graag wat afwisseling 
in het menu, want een eeuwigheid 
rijstebrij eten lijkt me geen pretje. 
Onzin allemaal, natuurlijk. Maar het 
gaat wel allemaal over het leven na 
dit leven. Er zijn mensen die stellig 
beweren dat het met de dood alle-
maal ophoudt. Het zou kunnen, want 
er is (behalve Jezus zelf ) nog nooit ie-
mand teruggekomen om te vertellen 
hoe het daarboven is. En daar gaat 
het om. Dat heet nou geloof. Geloof 
is: niet weten, wel accepteren. Ver-
trouwen. God heeft de wereld en de 

mensen niet geschapen omdat Hij 
zich verveelde. Hij heeft Zijn Zoon 
niet aan het kruis laten sterven om-
dat Hij die dag niets beters te doen 
had. En Hij heeft Zijn Zoon ook geen 
loze beloftes laten doen.  Bewijzen, 
roepen sommige mensen. God laat 
zich niet op commando bewijzen. Hij 
is geen wetenschappelijk onderwerp 
waar mensen op kunnen afstuderen.

Mensen willen met het verstand al-
les beredeneren. Dat mag. Maar God 
valt niet te beredeneren. Verstand en 
gevoel zijn twee verschillende din-
gen die zich niet laten combineren. 
Bij geloof is er alle sprake van gevoel. 
Het gevoel dat er iemand is op wie 
je kunt vertrouwen, op kunt steunen. 
Die je niet in de steek laat. En die 
beloofd heeft dat er na dit leven een 
beter en fijner leven staat te wachten. 
Dat heet geloof. Een engel zal ik wel 
nooit worden. Hoewel, misschien re-
serve-engel. Maar dan wel met grote 
vleugels. Dat is de voorwaarde.

Pastoor Pieter Scheepers
Geheel eigentijds. De bellende engel met grote vleugels op de Sint Jan in Den Bosch. 

F| ©www.kerkfotografie.nl

DAMIAAN Je bent een engel, zei iemand deze week. Een aardig 
compliment en het was ook welgemeend. Maar toen dacht ik: 

eigenlijk liever nog even niet. Nog tijd genoeg om een engel te zijn. 
Trouwens, dat word je ook niet zomaar. Engel is een speciaal beroep. 
Beschermengel, aartsengel. Dat word je niet zo maar. Daar moet je 

een opleiding voor gehad hebben.

De vastenperiode is van oudsher 
een periode van bezinning en 
het ondersteunen van mensen 
verder weg. Dit heeft onze pa-
rochie al jaren geprobeerd uit te 
dragen. Met name in de weke-
lijkse eucharistievieringen, maar 
ook door de projecten welke het 
MOV, al bijna 60 jaar in onze pa-
rochie ondersteunt.

Het afgelopen jaar hebben wij 
samen een project in Kenia on-

dersteund waar vroeger broeder 
Driek Rooijakkers werkzaam was. 
Binnenkort hopen wij de slotrap-
portage van het project te mogen 
ontvangen. Voor het komende jaar 
wil het MOV op verzoek van de 
mensen in Ko, Ghana een toilet-
gebouw gaan realiseren voor de 
leraren en leraressen, in de afgelo-
pen jaren hebben we daar voor de 
jongens en voor de meisjes, apart 
al een tweetal toiletgebouwen ge-
realiseerd die erg intens gebruik 

worden. De school moet uit eigen 
middelen of inspanningen bij de 
bouw, zo’n 25 % van de kosten 
zelf opbrengen. De contacten met 
Ghana zijn ontstaan omdat vroe-
ger in Ghana Pater Hans van de 
Ven gewoond en gewerkt heeft 
totdat hij op jonge leeftijd in Ghana 
verongelukt is.

Tevens zijn we aan het onderzoe-
ken of we ook een project kunnen 
ondersteunen in Tanzania, waar 

vroeger Zuster Betsie Rijkers vele 
jaren gewerkt heeft en waar haar 
nicht Helma nog steeds goede 
contacten heeft. Wellicht bent u 
verder of meer geïnteresseerd in 
de projecten van het MOV deze 
kunt u vinden op onze website: 
www.movstiphout.nl

Vanwege de corona hebben wij 
besloten om geen huis aan huis-
collecte te laten plaatsvinden dit 
jaar, maar aan u het verzoek te 
doen, om een vrijwillige bijdrage. 
U kunt dit doen door uw bijdrage 
in de bus te doen achter in de kerk, 
via de website kunt u ook doneren, 

www.movstiphout.nl, of u bijdrage 
over te maken op bankrekening 
NL 09 RABO 0149607261 t.n.v. Stg. 
MOV Stiphout ovv. actie in de vas-
ten.( deze bijdragen zijn aftrekbaar 
van de belasting omdat wij een 
anbi hebben)

Namens onze partners in Ghana, 
Kenia en Tanzania heel hartelijk 
dank voor uw hulp toen en hope-
lijk ook nu en in de toekomst.

Stichting MOV Stiphout

Actie in de vasten
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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

Pasen: het kruis of het ei
Het kruis is belangrijk in het geloof: akkoord of niet? 

Het kruisteken is als het ware een 
herkenningsteken voor de chris-
ten. Anderzijds is het ook voor ve-
len iets aanstootgevends. Het kruis 
is een gruwelijke afbeelding, een 
marteltuig. En toch blijft het een 
sterk beeld. Het herinnert ons aan 
de grenzeloze liefde van Jezus. Heel 
zijn leven stelde Hij zich ten dienste 
van de anderen. Al zijn woorden en 
daden getuigden daarvan. Hij ging 
hierin heel ver. Zelfs zo ver, dat hij 
bereid was zijn leven te geven voor 
zijn vrienden. We kennen dit onge-
twijfeld allemaal: mensen die an-
deren zo graag zien, dat ze er hun 
leven voor willen geven. Liefde tot 
het uiterste.

We moeten echter ook opletten. 
We mogen het kruis en het lijden 
immers niet verheerlijken. Chris-
tenen zijn geen masochisten! Het 
kruis blijft ook een steen des aan-
stoots, en verwijst ons naar het 
ergste waar wij mensen toe in staat 
zijn. Het kruis staat symbool voor 

het lijden dat ons overkomt en dat 
we elkaar soms aandoen. Het kruis 
van Jezus is dan ook een blijvende 
herinnering aan het kruis dat zo-
vele mensen vandaag te dragen 
hebben: vluchtelingen, zieken, ge-
kwetste mensen… 
Het roept ons op om ons in te zetten 
de kruisen van deze wereld, daar 
waar mogelijk, één voor één weg 
te werken. 

Ook mogen we niet vergeten dat 
het kruis niet het eindpunt is. Het 
verhaal van Jezus eindigt niet met 
Goede Vrijdag. Er is ook nog Pasen. 
Het kruis verwijst dus door naar iets 
dieper, naar de verrijzenis van Jezus.

De verrijzenis van Jezus is een 
bron van hoop: akkoord of niet?
Heel zeker! Maar net zoals het kruis 
zowel aantrekt als afstoot, is de ver-
rijzenis dat ook. Pasen, het feest van 
de Verrijzenis, is in de Kerk welis-
waar het belangrijkste feest, maar 
tevens is de verrijzenis ook één van 

de moeilijkste punten in het geloof.
Velen kunnen wel inkomen in wat 
Jezus allemaal zegt en doet, maar 
dat God Hem ook doet verrijzen, is 
voor velen een brug te ver. Met ons 
redelijk verstand kunnen we hier 
niet bij. Hiervoor is de sprong van 
het geloof nodig. Als je dat echter 
doet, dan is de verrijzenis een sterk 
teken, en dit op drie vlakken. 
Het zegt ons eerst iets over God, na-
melijk dat Hij Zijn schepping trouw 
blijft, dat hij een God is van onein-
dige liefde, een liefde die zelfs niet 
kan worden tegengehouden door 
de grens van de dood. 

Ook zegt de verrijzenis iets over Je-
zus. Door Jezus op te wekken uit de 
dood zegt God dat die Jezus, door 
de wijze waarop Hij heeft geleefd, 
de mens is zoals Hij die altijd heeft 
gedroomd. Jezus is de mens naar 
Gods hart. 
Ten slotte zegt de verrijzenis ook iets 
over ons. Want wat aan Jezus ge-
beurd is, zal ook aan ons gebeuren. 

Ook wij zullen eenmaal verrijzen. 
Ook voor ons heeft de dood niet het 
laatste woord. En deze hoop zet ons 
ertoe aan om ons hier en nu reeds 
te engageren voor een betere sa-
menleving. De hoop op de ultieme 
verrijzenis doet ons werken aan ver-
rijzenis hier en nu.

Eieren horen bij Pasen: 
akkoord of niet?
Zoals er rond Kerstmis heel wat 
volksgebruiken zijn gegroeid, zo is 
dat ook het geval rond Pasen. Meest 
gekend en verspreid is het paasei. 
Een ei is het symbool van nieuw 
beginnend leven. Het is tevens een 
teken van verandering: van ei naar 
kuiken. Ook is het een teken van 
opstanding.
Het kuikentje moet immers door de 
schaal heen breken om de nieuwe 
wereld binnen te stappen. Daarom 
is het ook een uitgelezen symbool 
bij het Paasfeest.

Gino Mattheeuws

DAMIAAN Akkoord. Daarom hangen christenen ook een 
kruisbeeld op in de huiskamer. Elk gebed begint met een kruisteken. 
Velen dragen een kruisje rond hun hals. En gelovige ouders geven 

hun kindje een kruisje voor het slapengaan. 

Kruisweg afbeelding in de kerk Goddelijke Voorzienigheid Helmond-West. 

Kruisweg afbeelding in de kerk Goddelijke Voorzienigheid Helmond-West. 

www.damiaanhelmond.nl

Parochiële 
Charitatieve 
Instelling  
Sedert enkele jaren is in 
onze parochie het PCI 
(Parochiële Charitatieve 
Instellingactief ). Het PCI 
is er voor alle mensen 
die ondersteuning nodig 
hebben. Zij kunnen een 
beroep doen op het PCI, en 
samen bekijken zij met de 
vrager welke oplossing of 
ondersteuning het meest 
wenselijk en haalbaar is. 
Vanzelfsprekend gebeurt dit 
vertrouwelijk.

Daarnaast ondersteund de PCI 
jaarlijks diverse mensen door 
een steuntje in de rug nodig 
kunnen hebben. Ook is het PCI 
de organisator van de SOEP-
BUS is onze parochie. Wekelijks 
op dinsdag wordt aan de men-
sen die komen, gratis, soep en 
brood uitgeserveerd. Alleen nu 
tijdens de corona hebben we 
deze activiteit moeten onder-
breken. 

Wij hopen medio april, of zo-
veel eerder weer open te kun-
nen gaan in de kerk van Hel-
mond-West. De geldmiddelen 
van het PCI worden langs ver-
schillende wegen beschikbaar 
gesteld, de parochie, mensen 
en organisaties die dit initiatief 
ondersteunen. 

Voor contact met het PCI kunt u 
contact opnemen met de secre-
taris, Mevr. Madelon Hettema, 
telefoonnummer 0622451146.

Ton Schepens
Em.diaken
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Het klooster kreeg de naam Alp-
honsus. Op 1 mei 1889 begonnen 
de zusters met het onderwijs aan de 
meisjes uit de parochie. De verzor-
ging van de bejaarden moest nog 
even wachten. Het kloostergebouw 
was al snel te klein. In 1913 en 1921 
wordt het gasthuis vergroot en 
1922 wordt de nieuwe zesklassige 
school voltooid. De oude lokalen 
doen daarna dienst als naaischool 
en fröbelschool. In 1921 kopen de 
zusters van Schijndel het klooster 
voor f 20.000,-. Pastoor Strijbosch 
gebruikt dit bedrag voor de bouw 

van het Unitasgebouw dat uiteinde-
lijk f 45.000,- kost. In 1932 verandert 
het uiterlijk van het klooster totaal. 
Het ontwerp van architect F. Ver-
vest voorziet in een extra verdieping 
op het bestaand gebouw. Hierdoor 
is van het oorspronkelijke ontwerp 
van, Van der Putten niet veel meer 
te herkennen. 

Tot 1972 blijven de zusters van 
Schijndel werkzaam op ‘t Hout. 
Daarna gaat het gebouw en het be-
heer ervan over naar de stichting St. 
Jozefzorg. In 1976-1977 wordt een 

nieuw bejaardenhuis gebouwd en 
in het najaar van 1977 begint de 
sloop van het klooster. 

De kapel is het enige gebouw dat 
nog herinnert aan het zusterkloos-
ter. Al vanaf 1893 had het klooster 
een kapel, deze bevond zich in het 
klooster zelf. In 1930- 1931 werd 
een nieuwe vrijstaande kapel ge-
bouwd. De oude kapel in het kloos-
ter werd daarop verbouwd tot drie 
pensionkamers. Op 19 maart 1931, 
de feestdag van de H. Jozef, vond 
de plechtige inzegening plaats door 

pastoor Verhoeckx. 
Negentig jaar lang heeft de kapel 
dienst gedaan. Nadat de zusters 
waren vertrokken was het een ver-
trouwde plek voor de bewoners van 
het zorgcentrum. Jarenlang heeft 
Pater Bollen de vieringen verzorgd 
in de kapel die ook dagelijks ge-
opend was om er een kaarsje aan 
te steken. 
Sinds mei 2012 kreeg de kapel 
een multifunctionele bestemming. 
Naast gebedshuis werd het ook 
afscheidscentrum en mogelijkheid 
tot opbaren, onder de naam “Dami-
aanhuis”.

Door corona was het in het laatste 
jaar niet meer mogelijk om op vei-
lige afstand te vieren. 
Ondertussen werden de plannen 

bekend van Savant rondom de 
herontwikkeling van Alphonsus; 
de aanleunwoningen en de kapel. 
In deze plannen voor het nieuwe 
dorpshart van Mierlo-Hout gaat de 
kapel in de toekomst fungeren als 
ontmoetingsplaats.

Derhalve heeft de Bisschop van ’s-
Hertogenbosch, op verzoek van 
Savant en de Damiaanparochie, 
besloten om de kapel per 1 maart 
2021 officieel aan de eredienst te 
onttrekken en zo terug te brengen 
tot een profaan en niet-onwaardig 
gebruik. Concreet betekent dit dat 
alle liturgische benodigdheden en 
altaren verdwenen zijn en dat het 
ook nooit meer mogelijk is om ker-
kelijke diensten, alsmede kerkelijke 
uitvaarten te houden. 

Alphonsuskapel aan de eredienst onttrokken

DAMIAAN Kort na de oprichting van de nieuwe Luciaparochie in 1884 leeft bij pastoor Elsen 
al de gedachte om een zusterklooster op te richten. Daarmee zou voorzien worden in katholiek 
onderwijs voor de meisjes en bovendien zouden de zusters hem behulpzaam kunnen zijn bij het 

catechismusonderwijs. Met hulp van enkele rijke bevriende families uit Helmond lukt het hem om al in 
1889 een liefdegesticht aan de Hoofdstraat op te richten met daaraan verbonden een school en enkele 

ruimten voor de verpleging van bejaarden. 

De Alphonsuskapel als gebedshuis in 2011. F | ©Archief Cofoto, Mario Coolen.

Introductie Frank van der Zanden
Beste allemaal,

Pastoor Pieter Scheepers heeft gevraagd me via deze weg te 
introduceren omdat ik ben gevraagd zitting te nemen in het bestuur 
van de parochie Damiaan de Veuster. Ik ben Frank van der Zanden 
en kom uit Helmond. Sinds 2001 ben ik getrouwd met Simone van 
der Zanden – Satink en samen hebben we 2 dochters, Isa en Sara.  In 
het dagelijks leven ben ik ondernemer en bestier in Helmond een 
laboratorium waar microbiologisch onderzoek wordt uitgevoerd voor 
de life science industrie. In mijn vrije tijd ben ik bestuurlijk actief bij 
Helmonds Muziek Corps en het Lierops Broodfonds. Verder kan ik 
me goed bezighouden met muziek maken, wat lezen, op de bank 
hangen of een lekker stuk wandelen. 

Ondertussen woon ik (wonen wij) al jaren in Stiphout en ben dus 
vertrouwd met de blik op de St Trudo kerk. Ruim een jaar ben ik daar 
nu lector. Zodoende ben ik meer betrokken geraakt bij de kerk, de 
parochie en de organisatie erachter. Een flinke klus die daar geklaard 
wordt. 

In mijn beleving is de kerk in Stiphout belangrijk voor de cultuur en 
de leefomgeving. Niet alleen voor de leefbaarheid maar ook omdat 
het een markant gebouw is, midden in Stiphout. Omdat de Sint Trudo 
parochie al enkele jaren geleden is samengegaan met O.L.V. Vrouwe 
parochie, de Goddelijke Voorzienigheid en de St.Lucia parochie is het 
tijd om nog meer verbondenheid tussen “de torens” te gaan creëren. 
Dat lijkt me een mooie uitdaging. Voldoende redenen om op de 
uitnodiging in te gaan om zitting te nemen in het parochiebestuur. 

Frank van der Zanden. Bestuurslid in 
de Damiaanparochie. 
F | ©Kuppensfotografie.

Vormsel
In de afgelopen jaren was het de gewoonte om in de parochie de kinderen van groep 8 het vormsel toe te dienen op de laatste zaterdag 
van het kerkelijk jaar, Christus Koning. De voorbereidingstijd was daardoor kort. Graag willen we de kinderen graag over een wat langere 
periode voorbereiden. 

Daarom zal voor de kinderen die komend schooljaar in groep 8 zitten het Vormsel plaatsvinden rond Pinksteren 2022. Zo kunnen we als parochie 
samen met de kinderen en de ouders een mooie voorbereidingstraject gaan voor het Vormsel.  Mocht u vragen hebben, of meer informatie willen 
kunt u contact opnemen met Marjelein Verhoeven: mverhoeven@damiaanhelmond.nl
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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.

De stamvader Jozef in het Oude 
Testament en Jozef, de man van 
Maria, in het Nieuwe Testament 
hebben grote verwantschap. Jo-
zef zorgt voor brood voor Maria 
en Jezus, zoals eeuwen daarvoor 
stamvader Jozef in Egypte al 
brood gaf aan zijn familie. La-
ter zal Jezus, die als kind aan de 
zorgzaamheid van Jozef is toe-
vertrouwd, zichzelf als brood 
schenken voor het leven van 
onze wereld. In het Evangelie 
vinden wij maar weinig gege-
vens over Jozef. Zo is geen enkel 
woord van hem opgeschreven. 
Na het bezoek van de wijzen uit 
het Oosten in Bethlehem, wijkt 
Jozef met Maria en de pasgebo-
ren Jezus, uit naar Egypte om te 
ontkomen aan de moordplan-
nen van koning Herodes. Vanuit 
Egypte brengt hij moeder en kind 
weer veilig terug en zij vestigen 
zich in Nazareth. Daar is hij, vol-
gens de traditie, de voedsterva-
der van Jezus. Als een zorgzaam 
en rechtvaardig mens beschermt 
hij zijn bruid en het kind Jezus.

Het leven van Jozef wordt zo ge-
tekend door zelfgave. Hij vindt 
zijn geluk in de dienstbaarheid 
aan God en de naaste. In de tradi-
tie van de Kerk is de timmerman 
Jozef, die als ambachtsman de 
kost verdiende, uitgegroeid tot 
een beschermer van arbeiders 
en andere werkende mensen. Hij 
vormt een schutspatroom voor 
allen die zoeken naar werk en 
een waardig leven voor zichzelf 
en hun gezinnen.

Niet alleen het lot van de vluch-
telingen gaat onze paus ter 
harte. Hij heeft ook grote aan-
dacht voor onze gezinnen. Het 
Jozefjaar is ook het jaar van het 
gezin. Wij weten hoe belangrijk 
een veilig en liefdevol gezin is 
voor een evenwichtige en geluk-
kig uitgroei van kinderen. Helaas 
is in veel landen, ook ons eigen 
land, het gezin in een crisis be-
land. Een en ander heeft een 
complexe achtergrond. De soci-
oloog Zygmunt Bauman heeft 
gesproken over een liquid mo-

dernity. In de huidige samenle-
ving is veel vloeibaar geworden. 
Helaas geldt dat ook voor talloze 
relaties. Een en ander impliceert 

talloze scheidingen zodat niet 
weinig kinderen een stabiel ge-
zin, waar liefde en trouw worden 
voorgeleefd, moeten ontberen. 

In ons bisdom zetten wij in op 
missionair pastoraat. Een be-
langrijke rol daarbij is weggelegd 
voor onze dienstverleners voor 
gezins- en familiepastoraat. Zij 
plannen tal van activiteiten om 
het gezinsleven te versterken en 
de geloofsopvoeding van kinde-
ren binnen het gezin te onder-
steunen. De Heilige Jozef kan 
daarbij een voorspreker zijn.

In het Nieuwe Testament ont-
moeten wij Jozef als een recht-
schapen mens die primair luis-
tert. Geen man van grote woor-
den maar allereerst van de daad. 
In het komende Jozefjaar komt 
een aantal waarden en deugden 
in beeld die ons tot inspiratie 
kunnen zijn. Juist in deze coro-
natijd hebben wij behoefte aan 
betrouwbare mensen, zoals Jo-
zef, die een ander gelukkig willen 
maken en zo zelf geluk ontvan-
gen. Wij hebben geen behoefte 
aan mensen die hun wapenfei-
ten van de daken schreeuwen 
en zichzelf op de borst kloppen. 
Maar veeleer moet het in onze 
dagen gaan om typische Jozef-
deugden. 

Ik denk aan gehoorzaamheid 
aan Gods stem,  stille dienstbaar-
heid, leven in de schaduw, tedere 
liefde en geduld. De heilige Jozef 
heeft ze ons, in kracht van Gods 
Geest, voorgeleefd.

Mgr. dr. Gerard de Korte

DAMIAAN Afgelopen december heeft paus Franciscus het 
Jozefjaar afgekondigd. Komende vrijdag, als wij het hoogfeest 

van de heilige Jozef vieren, gaat het jaar van start. Wij worden de 
komende tijd uitgenodigd, misschien meer dan anders, 

bij de persoon van Jozef stil te staan. 

Sint Jozef in de Luciakerk F| ©Mario Coolen 

Een zorgzaam mens
Gedachten bij het Jozefjaar 

Feestdag pater Damiaan op 10 mei
DAMIAAN Zoals op een verjaardagskalen-
der de namen van je dierbaren prijken, zo 
staan op de heiligenkalender van de kerk de 
namen van bijzondere christenen. 

Verjaardagen verwijzen naar je geboortedag. 
Heiligendagen verwijzen meestal naar de dag 
waarop die heilige is overleden. 
Bij onze parochiepatroon pater Damiaan is dat 
anders. Zijn feestdag 10 mei verwijst naar de 

datum waarop hij naar Molokai ging: 10 mei 
1873. Pater Damiaan werd in 2009 heilig ver-
klaard, als beschermheilige van lepralijders en 
aidspatiënten. 
In onze dagen mogen wij zijn voorspraak ook 
inroepen voor allen die getroffen werden door 
het coronavirus; voor de zieken die in quarantai-
ne worstelen en vechten om te overleven; voor 
de ouderen die alleen op hun kamer zitten én 
voor degenen die voor hen zorgen. 

Heer, bewaar ons in deze moeilijke tijd.
Zegen de meest kwetsbaren.
Bescherm de hulpverleners.

Draag ons allen in uw Handen, 
dat wij geborgen zijn in U en bij elkaar.

Kome wat komt 

Amen.
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In 1995 besloten 2 Engelse groot-
moeders om te gaan bidden voor 
hun eigen kinderen en andermans 
kinderen. Al snel sloten andere 
moeders zich bij hen aan.

Op dit moment zijn er duizenden 
gebedsgroepjes verspreid over 90 
landen. In Nederland zijn inmiddels 
100 groepjes biddende moeders 
die regelmatig bij elkaar komen. Tij-
dens de gebedsbijeenkomsten wor-
den de namen van de kinderen, die 
op een rond papiertje geschreven 
staan, symbolisch in een mandje 
aan de voet van het kruis gelegd. 
We vertrouwen onze kinderen en 
problemen aan Hem toe… en laten 
ze ook bij Hem.

Ze houden zich strikt aan de regel 
van vertrouwelijkheid, dat er niets 
wordt doorverteld van wat iemand 
tijdens de samenkomst heeft ge-
deeld. Zo kan een moeder haar 
zorgen delen zonder de angst, dat 
er buiten de samenkomst iets over 
gezegd zal worden. 

Vraag om bescherming en om lei-
ding. Vraag om een zachte, liefde-
volle houding.
“We mogen dankbaar zijn dat we 
er niet alleen voor staan, maar dat 
we slechts de tijdelijke hoeders zijn”
Begrijp dat Jezus nog meer van on-
ze kinderen houdt dan wij, en dat 
Hij hen zo graag wil beschermen en 
laten groeien in Hem.

Omdat Hij alleen tussenbeide komt 
als Hij gevraagd wordt, ziet Hij uit 
naar ons gebed voor hen.

Als we voor onze kinderen bidden, 
moeten we ons afvragen: “Wat zou 
Hij hen toewensen?”
Bidden naar Zijn wil; niet naar de 
onze.

Meer weten over Biddende 
Moeders neem geheel vrij contact 
op. Ria van Ooijen Janssen 
riaooijen@gmail.com  
Telefoon 0492-543507

Met een kerkelijke uitvaart (in de kerk of in het crematorium 
verzorgd door de parochie) namen wij afscheid van: 
07-11-2020 Toos Scheepers-van Eijk , 70 jaar Crematorium
11-11-2020 Christien Coolen- van der Linden, 96 jaar Trudokerk
23-11-2020  Yvonne Mutsaers-Slegers, 93 jaar, Trudokerk
07-12-2020 Toos Huijbers-Adelaars, 91 jaar, Luciakerk
22-12-2020 Cune Hettema, 75 jaar, Trudokerk
25-12-2020 Henk Ceelen, 77 jaar, Trudokerk
28-12-2020 Riek Vinken-van Bommel, 91 jaar, Trudokerk
04-01-2021 Paula Coort-Verhoeven , 87 jaar, Luciakerk
11-01-2021 Ann Takkenberg-Gijsbers, 93 jaar, Trudokerk
11-01-2021 Riet Broens, 92 jaar, Trudokerk 
19-01-2021 Mien Breusers-Martens , 93 jaar, Trudokerk
21-01-2021 Karel Martens, 85 jaar, Luciakerk
23-01-2021 Bernard Bergkamp, 94 jaar, Trudokerk
23-01-2021 Tonnie van Alphen-Migchels, 93 jaar, Luciakerk
23-01-2021 Arda Manders-Lammers, 75 jaar, Crematorium
24-01-2021 Julia Segeren-Ramaekers, 93 jaar, Luciakerk
28-01-2021 Marinus Raijmakers, 86 jaar, Trudokerk
29-01-2021 Jeroen Kager, 75 jaar, Trudokerk
30-01-2021 Riet van Dijk-Hendriks, 87 jaar, Trudokerk
02-02-2021 Piet van de Kemenade,  91 jaar, Trudokerk
03-02-2021 Jan Kruijsen, 85 jaar, Luciakerk
04-02-2021 Frans Schepers,  91 jaar, Trudokerk
04-02-2021 Arthur van den Boom, 48 jaar, Trudokerk
06-02-2021 Joep Corstens, 95 jaar, Trudokerk
21-02-2021 Jo Verhoeven, 90 jaar, Trudokerk
24-02-2021 Jan van der Vorst,  80 jaar, Luciakerk
03-03-2021 Koos Vervoort-Hoeks,  92 jaar, Luciakerk
09-03-2021 Toos van Berkel-van Hoof, 91 jaar, Trudokerk

Mother’s Prayer
DAMIAAN Als ouder heb je een grote wens: dat je kinderen 

gelukkig worden. Helaas groeien ze op in een wereld waarin niet 
alleen aangename dingen gebeuren. Net als ieder ander krijgen ze 
te maken met ziekten, verbroken relaties, pesterijen, problemen op 

school, verslavingen etc.

DAMIAAN Wisten jullie dat er 
iedere zaterdag en zondag kin-
derwoorddienst is in de kerk? 

Al jaren hebben wij een enthousi-
ast team die zorgt voor een kinder-
woorddienst. Tijdens de mis wordt 
er gevraagd wie er naar de kinder-
woorddienst wil komen, iedereen is 
welkom! Samen doen we activitei-

ten die te maken hebben met het 
evangelie. Dit is iedere keer anders, 
want iedere week zijn er weer nieu-
we onderwerpen. Denk hierbij aan 
het luisteren naar een verhaal, het 
leren van een gebed, gezellig klet-
sen, een leuke kleur- of knutselop-
dracht en soms ook een spel. 
Wij zijn er iedere week en hopen 
jullie snel te zien in de kerk! 

Kinderwoorddienst

Ik weet nog goed dat ik samen met 
een andere misdienaar druk aan het 
kletsen was tijdens de Mis totdat het 
plotseling heel stil werd. We keken 
op en zagen dat alle kerkgangers 
naar ons keken. Toen keken we naar 
de pastoor en die keek ook naar 
ons…. We moesten namelijk bellen 
omdat de pastoor bezig was met de 
consecratie (zegening van Brood en 
Wijn).

Ik verwachte een enorme uitbran-
der na de Mis in de sacristie, maar 
de pastoor groette ons vriendelijk 
en dat was het… 
Door naar ons te kijken had hij ons 
al duidelijk gemaakt dat we iets de-
den wat niet goed was, en daarmee 
was het voor de pastoor ook af. 
Ik heb dit altijd zeer indrukwekkend 
gevonden. Je moet er niet op te-
rugkomen als iemand iets verkeerd 
gedaan heeft en je dat ook duidelijk 
hebt gemaakt. 
Jaren later, toen ik pastoor was in 
Berkel-Enschot, leerde ik Tini Ha-
mers- van de Ven kennen; de zus 
van de pastoor. Het was een feest 
van herkenning! Zij was de jong-

ste van het gezin Van de Ven en 
we deelden veel over haar broer. 
Ik mocht diverse jubilea binnen het 
gezin mee vieren en heb haar man 
Sjef Hamers uitgeleide gedaan. 
Tini overleed in 2015 op de dag van 
mijn verjaardag toen ik geïnstal-

leerd werd als pastoor van de Fran-
ciscusparochie in Asten-Someren. Ik 
mocht haar nog wel de Ziekenzal-
ving toedienen. 
En toen vond ik de foto van pastoor 
van de Ven! “Een pastor tussen de 
mensen en voor de mensen”. 
Zo staat het ook geschreven op zijn 
bidprentje en op de herdenkingste-
gel die – tot op de dag van vandaag 
– nog steeds in hal van onze Lucia-
kerk hangt.

Een bevlogen herder die hield van 
zijn mensen en van “de geneugten 
des levens”.
Een mooi voorbeeld om na te vol-
gen! Een pastor zijn tussen én voor 
de mensen!

Pastoor Pieter Scheepers

Pastoor van de Ven: 
een herinnering aan een bevlogen herder!
DAMIAAN Op mijn werkkamer hangt een foto van Pastoor van de Ven. Ik vond die foto, mooi ingelijst, 
op de zolder van de pastorie. Het was voor mij meteen helder dat ik die foto weer een prominente plaats 
moest geven op mijn werkkamer. Pastoor Antoon van de Ven was de pastoor in mijn jeugdjaren. Bij hem 
ben ik misdienaar geweest.
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Uw gegevens staan geregistreerd in 
de centrale ledenadministratie van 
onze Damiaanparochie. Alle men-
sen die gedoopt zijn in onze paro-
chie en in alle andere parochies in 
Nederland worden als parochiaan 
geregistreerd in de kerkleden-admi-
nistratie van de Rooms-Katholieke 
Kerk. 
Alle kerkgenootschappen, waaron-
der dus ook de Katholieke Kerk en 
bijvoorbeeld ook de Protestantse 
Kerk etc., zijn vervolgens aangeslo-
ten bij SILA.
SILA staat voor: Stichting Interker-
kelijke Ledenadministratie, en is een 
landelijke organisatie.

Op het moment van een doop van 
een kind wordt een zogenaamde 
SILA-stip aangebracht bij zijn of 
haar naam in de Gemeentelijke 
Basis¬administratie, zodat het lid-
maatschap bij verhuizing niet ver-
loren gaat.
In de Gemeentelijke 
Basis¬administratie staat dus achter 
de naam van iedere burger die door 

een bij de SILA aangesloten kerk-
genootschap bij de SILA als paro-
chiaan is aangemeld een ‘SILA-stip’. 
Het is niet letterlijk een stip, maar 
een digitaal kenmerk.

Wanneer de betrokken bur-
ger verhuist, weet de 
gemeente¬administratie door de 
SILA-stip dat de mutatie ook moet 
worden doorgegeven aan de SILA.
De gemeente weet zelf niet bij wèlk 
kerkgenootschap de betrokkene 
hoort, wel dàt mutaties moeten 
worden doorgegeven aan de SILA. 
Bij de SILA weet men bij welke 
kerkgenootschap de betrokkene 
behoort en zo kan de SILA de bin-
nengekomen mutatie doorgeven 
aan de parochie waar het om gaat.
En zo is de bal weer rond en ont-
vangen wij van SILA de gegevens 
van elke parochiaan die binnen on-
ze parochie woont of komt wonen.
Voor de actie Kerkbalans schrijven 
wij alle, als parochiaan geregistreer-
de, hoofdbewoners van elk adres 
aan voor een financiële bijdrage in 

de jaarlijkse kosten die de parochie 
heeft. De bijdrage die u betaalt, 
wordt gebruikt voor de kosten van 
uw plaatselijke kerk, zoals onder-
houd van het gebouw, verwarming, 
verlichting, pastorale projecten, bij-
zondere vieringen en ook de salaris-
sen van de leden van het pastoraal 
team. Het gaat dus om alle kosten 
die gemaakt worden om de kerk-
deuren van onze kerken open te 
kunnen houden.

Wij hopen u met bovenstaande 
voldoende duidelijkheid te hebben 
gegeven over de wijze waarop uw 
naam in ons parochiebestand is ge-
registreerd en de betekenis van de 
brief van de Actie Kerkbalans. 
En natuurlijk hopen wij dat de pa-
rochie ook van u, net als van vele 
anderen, een bijdrage aan de actie 
Kerkbalans mag ontvangen.

Mocht u geen post meer van onze 
parochie willen ontvangen of wilt u 
niet meer bij onze geloofsgemeen-
schap behoren, dan dient u uzelf uit 
te schrijven. Voor meer informatie 
hierover: 
www.rkkerk.nl/kerk/
kerkprovincie/in-en-uitschrijven

Waarom kreeg ik een persoonlijke brief 
voor de kerkbalans?

DAMIAAN “Pastoor, waarom heb ik een persoonlijke brief gekregen 
om mee te doen met de actie Kerkbalans? Ik heb volgens mij niets 

aangekruist. Hoe komen jullie aan mijn gegevens?”

DAMIAAN Voor iedereen is de kerk op een andere manier van 
waarde. Parochies en kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie. 

Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig 
van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de 

samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema 
voor Actie Kerkbalans 2021. 

Meer dan ooit missen we de warmte 
van andere mensen om ons heen: 
de handdruk bij een ontmoeting, 
een spontane knuffel, dat klopje op 
de schouder. Mensen zoeken ver-
binding, contact en genegenheid. 
De kerk is daarbij voor veel mensen 
niet weg te denken: samen komen 
om je geloof in God, maar ook je 
levenservaringen, te delen. Met el-
kaar. Dat geeft een bijzondere band. 

Kerkbalans vraagt u om te investe-
ren in een levende kerk tijdens en 
na corona, omdat we mensen zijn: 
mensen die elkaar opzoeken in las-
tige, maar ook mooie tijden. 

Wilt u ook dat de kerk kan blijven 
doen waar ze al eeuwenlang voor 
staat? Geef dan vandaag voor de 
kerk van morgen. Dankzij uw bij-
drage kan de kerk voortbestaan. 

Inz. Lucia: 
Iban  NL 56 RABO 0171027507                                    
inz.  O.L Vrouw: 
Iban NL 91 RABO 0162 438 982            
inz. Trudo:
Iban NL 54 RABO 0149 600 534

T.n.v. Parochie H. Damiaan de 
Veuster, Helmond.

Wat proberen wij te verzorgen en 
te zijn: 
Inspirerende vieringen
In onze kerk kunt u elke week even 
pauze nemen. Uitstijgen boven de 
drukte van de dag om te bidden, 
om aangeraakt te worden door 
God en om uw geloof met anderen 
delen. 

Een zorgzame gemeenschap 
We bemoedigen, helpen en zorgen 
voor elkaar. Dat is het kloppende 
hart van ons kerk-zijn. Een gastvrije 
kerk! Wie u ook bent en waar u 
ook vandaan komt: in onze kerk 
bent u welkom. U vindt er een luis-
terend oor. God houdt ook van u 
en kent u zoals u echt bent. 

Wat doen wij met uw bijdragen?  
Een overzicht van de staat van ba-
ten en lasten van voorgaande jaren 
treft u aan op de website 
www.damiaanhelmond.nl 
Mogen wij ook dit jaar op uw steun 
rekenen. Voor de kerk van morgen!

De Damiaanparochie financieel steunen

Geef vandaag voor de kerk van morgen

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

Uitvaartzorg van de KerkhofUitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...Helmond en omstreken...

Ook met een verzekeringOok met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...bij o.a. Dela, Monuta, ...

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl||
Informeer  gerust naar de mogelijkheden.Informeer  gerust naar de mogelijkheden.

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.

Eén vaste contactpersoon die Eén vaste contactpersoon die 
alles stap voor stap met u regelt.alles stap voor stap met u regelt.

Voor iedereen en ieder budgetVoor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.een uitvaart op maat.



712e jaargang • nummer 1 • maart 2021DAMIAAN

DAMIAAN In het weekend van 6 en 7 maart werd ik voorgesteld aan de parochianen. In alle kerken 
hebben we gevierd en ook al mochten er maar een beperkt aantal mensen per viering zijn: ik voel 

me heel welkom in de Damiaanparochie. Het werd een heel gezegend weekend met applaus en veel 
vriendelijke woorden. 

  

HHooee  mmaaaakk  iikk  hheett  ssttaarrtteenn    
vvaann  ddee  lliivvee  uuiittzzeennddiinngg    
ggeemmaakkkkeelliijjkk??    

VVoooorr  ssmmaarrttpphhoonnee  eenn  ttaabblleett  

SSttaapp  11:: Ga naar de website www.kerkdienstgemist.nl 

Stap 2: Typ in het zoekvenster Trudo of Lucia voor de kerk die u wenst te bekijken 

Stap 3: Selecteer de kerk die u wenst te bekijken 

Stap 4: Kies in het menu ””UUiittzzeennddiinnggeenn””  

 

Stap 5: Ga rechtsboven in het scherm, naar de 3 puntjes onder elkaar 

Stap 6: Selecteer “TTOOEEVVOOEEGGEENN  AAAANN  SSTTAARRTTSSCCHHEERRMM” 

In het scherm verschijnt nu een pop-up…. 

Stap 7: Selecteer “TTOOEEVVOOEEGGEENN” 

En klaar! Nu hoeft u alleen nog op het scherm het icoon te zoeken (zie hieronder). 

 

Tot slot zal ik mij nog kort voorstellen: Ik ben Marje-
lein Verhoeven, 41 jaar, getrouwd en moeder van een 
zoon. Ik ben geboren in Boxtel, opgegroeid in Sint-
Oedenrode en woon nu in Son en Breugel.
Ik heb na de middelbare school Levensmiddelentech-
nologie gestudeerd aan de HAS Den Bosch en daarna 
ben ik theologie gaan sturen aan de Universiteit van 
Tilburg. Ik ben van jongs af aan betrokken geweest bij 
de parochie in Sint-Oedenrode en daar is het verlangen 
ontstaan om in de parochie te mogen werken. Om het 

Evangelie verder te vertellen en het te vertalen naar het 
leven van alle dag. De afgelopen 11 jaar ben ik werk-
zaam geweest in de parochie St. Petrus’ Stoel te Eind-
hoven. En nu mag ik mij in uw mooie parochie inzetten 
voor catechese rond sacramenten en catechese voor 
kinderen, tieners, jongeren en volwassen.  

Hartelijke groet,
Marjelein Verhoeven
mverhoeven@damiaanhelmond.nl

“Sinds 1965”

Helmond T. 0492-552666

“DE STER” 
SCHOONMAAKBEDRIJF

HELMOND             SINDS 1965

Dagelijks onderhoud

Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Glas- en gevelonderhoud

✩ Industriële reiniging

✩ Nieuwbouw opleveringen

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

Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding

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

Een warm welkom!
Kennismaking met Marjelein Verhoeven tijdens de viering in de Trudokerk. F | @Mario Coolen.

Beste mensen, 
Deze tijd, waarin het Corona-
virus nog steeds niet onder con-
trole is, heeft erg veel leed ge-
bracht. Ook in onze parochie. We 
hebben afscheid moeten nemen 
van parochianen op een manier 
die eigenlijk niet zo bij ons past, 
bescheiden in omvang en zonder 
koor.

Maar ook en dat was lastig, we 
konden elkaar maar op beperkte 
manier troosten. We moesten af-
stand houden en mochten met 
name in de laatste periode maar 
met 1 persoon op bezoek komen. 
Ik heb dat als erg hinderlijk erva-
ren, maar tegelijkertijd zag ik ook 
hoe mensen flexibel konden zijn, 
zelfs in hun verdriet. 
Via face-time en zoom/teams 
konden we toch contact met el-
kaar krijgen, zelfs als hun naaste 
in het ziekenhuis lag. Ook de 
artsen en verpleegkundige pro-
beerde steeds op een goede ma-
nier te regelen dat niemand in 
eenzaamheid hoefde te sterven. 
Chapeau daarvoor aan hen.
In onze kerken van de Lucia en 
de Trudo hebben we gelukkig 
livestream kunnen aanleggen 

waardoor de mensen toch bij een 
dienst aanwezig konden zijn, via 
een beeld- en geluidverbinding. 
Vele mensen hebben daarvan 
gebruik gemaakt.
De kwaliteit van onze livestream 
is zondermeer goed te noemen, 
met dank aan Sieto van de Weij 
die daarvoor zorg heeft gedra-
gen. Ook dankzij de financiële 
ondersteuning van de Paul de 
Gruyterstichting. 

Ook nu kunnen de mensen op 
zondagmorgen de eucharistie-
viering via livestream volgen om-
dat er maar 30 mensen per vie-
ring aanwezig mogen zijn. Hier 
wordt veel gebruik van gemaakt. 
Het is anders maar niet minder.
Ik hoop van harte dat nu de vacci-
naties zijn gestart we over enkele 
weken/maanden weer gewoon 
met elkaar kunnen omgaan en 
dat we allemaal elkaar mogen 
ontmoeten in de kerk, maar ook 
zeker op een terras of elders.
Ik wens u veel moed toe om nog 
even vol te houden, ben voor-
zichtig en blijf gezond.

Ton Schepens
Em. Diaken

Zie meer over het gebruik van een livestream in onderstaande advertentie.

‘Het is anders maar niet minder’
Kerkdienst volgen via de livestream 
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De stilte wordt enkele keren onder-
broken door een stuk( je) muziek of 
een tekst. In de stilte is er ruimte om 
te mediteren, te ervaren, te zoeken 
naar... of welke behoefte er eventu-
eel ook mag zijn. 

In de toekomst praten we dan graag 
na de meditatie samen weer even 
wat na onder het genot van een kop 
koffie of thee, (voor degenen die dit 
willen), maar op dit moment is dit 
helaas nog niet mogelijk vanwege 

de coronamaatregelen.
De eerstvolgende data voor de stil-
tebijeenkomsten zijn: zondag 11 
april in de Bethlehemkerk en maan-
dag 19 april in de Kerk Goddelijke 
Voorzienigheid. Wij hopen van 
harte dat het dan mogelijk is weer 
bij elkaar te komen.
Op beide locaties is de aanvangstijd 
19.00u.
Een ieder is, zoals altijd, van harte 
welkom op beide avonden en beide 
locaties voor deze stiltebijeenkomst. 

Voor beide bijeenkomsten dient u 
zich wel vooraf aan te melden i.v.m. 
de  coronamaatregelen. Het is be-
langrijk dit uiterlijk 2 dagen van te 
voren (vrijdag voor de bijeenkomst 
van zondag en zaterdag voor de 
bijeenkomst van maandag) te doen 
zodat we iedereen op tijd kunnen 
laten weten of de bijeenkomst 
doorgaat en wie er bij aanwezig 
kunnen zijn. 

Aanmelden kan bij:
Erna Assies, tel.nr./whatsapp  
06 21 43 58 46 of
Esmé van Rijn, tel.nr./whatsapp 
06 28 79 16 76

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten 
en heten u graag van harte welkom.

Stiltebijeenkomsten in Helmond

F | ©Archief Cofoto.

HELMOND In Helmond organiseren we al weer heel wat jaren 
stiltebijeenkomsten. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. Ze vinden 
plaats op de zondagavonden in de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2, 

Helmond. Dit jaar willen we op maandagavonden stiltebijeenkomsten 
gaan houden in Helmond-West, in de Kerk Goddelijke 

Voorzienigheid, Hornestraat 1. Ook hier is iedereen welkom.

Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

STARTPUNT 
VOOR EEN

ZORGELOZE
TOEKOMST

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

Spoormakers

Achter in de kerken ligt voortaan een envelop waarmee mensen 
hun misintenties kunnen opgeven. Volledig ingevuld kunnen ze 
dan afgegeven worden aan de pastorieën of de brievenbus van 

de Goddelijke Voorzienigheid of gewoon aan de deur.

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

Lamellen, jalouzieën plisé 
ramen en deuren.

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Laat uw trap stofferen 
met tapijt voor € 295,-

Helmond
www.williesstoffering.nl

Wilt u een familiebericht 
plaatsen? Mail naar: 

advertentie@
damiaanhelmond.nl 
of bel: 0492-845350.
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Secretariaat: Dorpsstraat 34. 5708 GH Helmond. 0492-523147. 
Geopend op werkdagen tussen 9-12 uur.
Email: secretariaat@damiaanhelmond.nl
Website: www.damiaanhelmond.nl
Facebook: www.facebook.com/damiaanhelmond
Instagram: Damiaan Helmond

Sint Luciakerk 
Mierlo-Hout, Hoofdstraat 157
5706 AL Helmond
0492-522930
Eucharistieviering: zaterdag om 19.00 uur en 
zondag om 09.30 uur. Donderdag om 19.00 uur.
Bankrekening: NL 56 RABO 0171027507

Stiphout/ vm. Onze Lieve Vrouwekerk 
Sint Trudokerk
Dorpsstraat 34
5708 GH Helmond
0492-523147
Eucharistieviering: zondag om 11.00 uur.
Bankrekening: inz.  O.L. Vrouw: 
NL 91 RABO 0162 438 982
inz. Trudo: NL 54 RABO 0149 600 534

Goddelijke Voorzienigheid/ Sint-Anna
Hornestraat 1
5707 TM Helmond
Eucharistieviering: zaterdag om 17.00 uur. 
Bankrekening: NL 56 RABO 0171027507

DAMIAAN De Damiaanparochie is opgericht op 6 januari 
2010 en beslaat de voormalige parochiekernen Sint-Lucia 
te Mierlo-Hout en Brandevoort; Sint-Trudo te Stiphout; 

Goddelijke Voorzienigheid te Helmond-West; de voormalige 
Onze Lieve Vrouw tenhemelopnemingkerk in de Oranjebuurt 
en de voormalige Annakerk in de Annawijk en Suytkade. Het 
pastorale team bestaat uit pastoor Pieter Scheepers; diaken 
René de Weerd en pastoraal werker Marjelein Verhoeven.

Wegwijzer in de 
damiaanparochie

De centrale woorden in dit project 
zijn: SAMEN en VERBINDEN. De 
organisatie van dit project ligt bij 
KASH ( PKN Kerken Asten, Some-
ren en Helmond en de parochie van 
de H. Damiaan de Veuster). De reis 
wordt technisch ondersteund door 
reisorganisatie Livingstone.

De reis staat gepland van 17 augus-
tus t/m 31 augustus 2022, voor de 
bereidingen is ruim 1,5 jaar uitge-
trokken. Het is namelijk de bedoe-
ling dat de jongeren die de reis 
gaan maken elkaar goed leren ken-
nen en samen ook zorg proberen te 
dragen voor voldoende middelen 
om het project in Kenia te kunnen 

uitvoeren via gezamenlijke activitei-
ten hier in Helmond en ook voor de 
kerken. Afhankelijk van het aantal 
jongeren dat uiteindelijke deel zal 
gaan nemen, zal de prijs ongeveer 
€ 1700,-- gaan bedragen aan reis- 
en verblijfkosten, daarbij komen de 
projectkosten in Kenia.
Om mee te kunnen gaan moet je 
minimaal 16 jaar oud zijn. Natuurlijk 
bestaat de mogelijkheid voor jonge-
ren die niet mee kunnen/willen om 
wel deel te nemen aan de voorbe-
reidingsbijeenkomsten van 1 maal 
per 4 weken. Mocht jullie interesse 
gewekt zijn voor deze, werkelijk 
unieke kans, om samen ervaringen 
op te doen die je verdere leven kleur 

kunnen geven, laat het mij even 
weten voor 10 april.
Je kunt dat doen door even een mail 
te sturen naar diakentonschepens@
hotmail.com en dan kun je  voor 15 
april een uitnodiging tegemoet zien 
om nader met elkaar, en met de lei-
ding die meegaat naar Kenia, ken-
nis te maken en meer te horen over 
het project. Hierbij zijn je ouders na-
tuurlijk ook van harte welkom.

Met vriendelijke groet, en graag tot 
spoedig,

Ton Schepens,
Em. Diaken Parochie H. 
Damiaan de Veuster.

Wie gaat er mee?
Jongerenproject Kenia: 
Samen en verbinden

DAMIAAN Beste jongeren vanaf 16 jaar. Graag wil ik jullie door dit artikel in Damiaan benaderen, 
om jullie interesse te wekken voor een uniek project. Namelijk de kans krijgen om jongeren hier, 

maar ook in Kenia te ontmoeten en te werken aan het aanleggen en herstellen, van zonnepanelen voor 
de noodzakelijk energie in het revalidatie-kliniek in Mombasa en het herstellen van het zwembad 

in dezelfde kliniek.

Onvergetelijk! DAMIAAN  Want dat was 
mijn installatie. Ondanks de 
coronamaatregelen was het 
toch een groot feest! Ik heb het 
ervaren als een hartverwarmend 
welkom in een open, gastvrije 
en warme gemeenschap. Een 
goed begin van hopelijk heel 
veel goed werk! 

Ik wil daarom, ook via deze weg, 
iedereen die hieraan heeft mee-
gewerkt heel hartelijk danken! De 
vele goede wensen, enthousiaste 
reacties, lieve woorden, kaarten, 
facebookberichtjes, persoonlijke 
cadeautjes, bloemen en Sauvignon 
Blanc (mijn favoriet) hebben de 
installatieplechtigheid voor mij bij-
zonder en onvergetelijk gemaakt en 
dat ervaar ik als een bemoediging 
en een warm welkom!
Een hartelijke groet en tot ziens! In 
de straat of in de kerk!

Dank! Vrede en alle goeds!

Pastoor Pieter Scheepers 

Cover van het fotoboek met beelden van 
zijn installatie F| ©Mario Coolen

www.damiaanhelmond.nl



10 12e jaargang • nummer 1 • maart 2021 DAMIAAN

Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Teeuwen maakt de fout zich de eeu-
wigheid voor te stellen als een on-
eindig doorlopende klok. Dat voelt 
al gauw als een regenachtige zon-
dagmiddag waar maar geen eind 
aan komt. Maar in de eeuwigheid is 
per definitie geen tijd. 
Het gaat niet om leven dat oneindig 
is maar eindeloos – in de zin van: 
subliem, geweldig, verrukkelijk. 
Ook is de eeuwigheid niet alleen 
iets wat na dit aardse leven komt. 
Nu al kunnen we daar af en toe ‘een 
voorschot, op krijgen, zegt de apos-
tel Paulus.

Bijna iedereen heeft wel eens een 
eeuwigheidservaring gehad. Zien 
cabaretiers het zelfs niet als hoog-
ste doel om hun publiek zover te 
krijgen? Ik bedoel die momenten 
waarvan je achteraf zegt: ‘Ik vergat 
de tijd’. Zou het echt vreselijk zijn 
als dat nooit meer ophoudt, zoals 
Teeuwen denkt? Natuurlijk niet. Je 
wilt alleen maar ‘more, more, more, 
om het met pornoster Andrea True 
te zeggen.

In een eeuwigheidservaring wor-
den we even uit de tijd getild om 
een bijzondere bezieling, openheid 
en verbondenheid met alles en ie-
dereen te beleven. Een verbonden-
heid die zich zelfs uitstrekt tot de 
doden. Hoe kan dat?

Schrik niet: omdat we in zo’n su-
blieme ervaring zelf een beetje 
dood gaan. Met het vergeten van 
de tijd, vergeten we namelijk ook 
onszelf. Dit is de wonderlijke kern 
van alle echte spiritualiteit: we wor-
den gelukkig naarmate we onszelf 
verliezen. Vandaar dat God, bron 
van geluk, echt niet weet wie of 
wat hij is zodat hij in de Bijbel op 

de vraag naar zijn naam niet verder 
komt dan: ‘Ik ben die ik ben’.

Veel theologen menen het echter 
beter te weten. Ze dichten hem 
allerlei eigenschappen toe die ver-
dacht veel op henzelf lijken. In de 
woorden van Albert Schweitzer: 
ze kijken naar God als mensen die 
in een put blikken en hun eigen 
weerspiegeling zien. Op die manier 
theologiseren is in feite een door 
Rome toegestane vorm van zelfbe-
vrediging.

Nee, dan de doden, die hebben 
het veel beter begrepen. Zij zijn de 
ware levenskunstenaars. Immers, ze 
hebben zichzelf radicaal verloren – 
ze zijn niet meer die Dirk die altijd 
tobde, of Elly die flirtte en uit de kas 
stal, of Lenie die als tandarts gecon-
centreerd gebitten schraapte. Ze 
zijn permanent uit de tijd getild en 
gaan, zoals een kerklied zingt, op in 
de hemelse dans – eindeloos ‘more, 
more, more.

U zult begrijpen dat wie zichzelf zo 
heeft verloren niet meer als Dirk of 
Lenie herkenbaar is – even weinig 
als hun overgebleven botten of as 
op hen lijken. Zal ik na de dood mijn 
man of vrouw weer zien, vragen 
ouderen in het verpleeghuis waar ik 
werk. Dan antwoord ik dat ze die 
niet zullen zien zoals zij zich hen 
herinneren, maar zoals God hen 
ziet. En dat is heel anders dan wij 
ze kennen, al tobbend of flirtend of 
tanden schrapend. God ziet hen als 
‘eindeloos’.

Je zou er haast een sigaretje voor 
opsteken

Jean-Jacques Suurmond

Eeuwigheid zonder tijd

In deze dagen hebben we allemaal 
wel het gevoel, dat we in de wilder-
nis terecht zijn gekomen. De wereld 
om ons heen lijkt bedreigend. We 
moeten afstand houden, want u of 
ik kunnen besmet zijn met het coro-
navirus. We moeten daar verstandig 
mee omgaan: afstand bewaren, uit 
liefde voor elkaar.
Maar in de bedreigende wildernis 
waarin we terechtgekomen zijn, 
hebben we elkaar tegelijkertijd no-
dig om te leven en te overleven.
Juist door de afstand die we moeten 
bewaren, beseffen we hoe belang-
rijk het is om elkaar te hebben. We 
groeten elkaar nu wellicht intenser 
dat ooit. We bidden voor elkaar en 
juist voor degenen die het meest 
kwetsbaar zijn. We bemoedigen el-
kaar met een telefoontje, met een 

mail. Mensen delen hun verhaal en 
voelen dat het kan. Het grote en het 
kleine leed mogen er zijn.
In de wildernis die Corona heet, 
kunnen we niet overleven zonder 
voor elkaar te zorgen. Dat geldt ook 
voor de grote wereld om ons heen. 
Wij komen middelen tekort om te 
testen, te verzorgen en te helpen, 
dat is dramatisch. Maar laten we in 
Godsnaam ook niet vergeten dat in 
andere landen helemaal niets is.
In vluchtelingenkampen waar men-
sen geen afstand kúnnen bewaren,
net zo min als in asielzoekerscen-
tra in ons land, met zo velen in een 
kleine kamer.
In Zagreb, getroffen door een aard-
beving,  waar mensen niet eens 
thuis kúnnen blijven, omdat ze geen 
veilige plek meer hebben.

In Afrika waar mensen hun handen 
niet kúnnen wassen, omdat er geen 
water is.
Wanneer we Corona willen over-
winnen, dan kan dat alleen door 
ook al die problemen aan te pak-
ken. En wanneer je dat beseft, hoe 
beschamend is het dan dat hele 
groepen mensen in ons land niet 
eens de eenvoudige regel volgen 
om afstand te houden.

Hoe beschamend is het, dat er ge-
hamsterd wordt. Zou het niet beter 
zijn om juist nu te vasten, een beetje 
honger te voelen uit solidariteit met 
degenen die echt niets hebben?
De ervaring die de Afrikaanse jon-
geren opdoen, is een levensles. Zij 
worden met lege handen de wil-
dernis ingestuurd en ervaren dat ze 
kúnnen overleven, door goed voor 
elkaar te zorgen. Zó is het ook in ons 
land, in onze wereld. We worden 
aan elkaar gegeven, meer dan ooit. 
Opdat de Geest van liefde ons kan 
leiden door deze moeilijke tijd naar 
een betere toekomst.

Bert Mom

Leven voor elkaar 
en met elkaar

DAMIAAN Een oud-missionaris vertelde ooit in een Vormselviering 
over de manier waarop in Afrika kinderen worden voorbereid op hun 
volwassenheid. In het gebied waar hij gewerkt had, werd een groep 
jonge mensen de wildernis ingestuurd. Schijnbaar aan hun lot over-
gelaten, ontdekten zij, dat zij alleen konden overleven, door goed op 
elkaar te letten en voor elkaar te zorgen. In je eentje lukt dat niet, je 
hebt daarvoor elkaar nodig. Een geest van verbondenheid, van leven 
voor elkaar en met elkaar.

DAMIAAN De eeuwigheid ‘is het meest afschuwelijke wat je je kunt 
voorstellen. Iets dat nooit meer ophoudt’, zei cabaretier Hans Teeuwen 

ooit in het VPRO programma ‘Zomergasten’. En hij concludeerde: 
‘Daarom is het goed dat er een einde aan het leven komt’. Hij voegde 

de daad bij het woord door een sigaret op te steken.
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Contactadressen parochie Damiaan de Veuster
Luciapastorie, Hoofdstraat 157, 5706 AL  Helmond Tel.: 0492-522930. 

Bank: NL 90 RABO 0123801184
pastoor@damiaanhelmond.nl - parochiebestuur@damiaanhelmond.nl 
penningmeester@damiaanhelmond.nl - redactie@damiaanhelmond.nl

Spreekuur pastorie: Dinsdag 9.30u-10.00u donderdag 18.00u-18.30u. 
Pastorietijden: Dinsdag t/m donderdag van 9.30u-13.30u. 

pastoor Pieter Scheepers, tel.: 522930.

Trudopastorie, Dorpsstraat 34, 5708 GH  Helmond. Tel.: 0492-523147
Pastorietijden: Ma. t/m vr. van 10.00u-12.00u. 

Diaken René de Weerd. diaken@damiaanhelmond.nl 
Secretariaat Marjelein Verhoeven mverhoeven@damiaanhelmond.nl

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

Meimaand
Sancta Madonna

De zon verdwijnt de avond valt zachtjes neer 
De maan wijst mij de weg naar het zilvermeer 
Daar in een kleine kapel waar kaarsjes branden 
Daar straalt een licht madonna in de donkere nacht 
Ik kijk haar aan en zie dat ze naar me naar lacht 

Santa Madonna ik vraag u alleen 
Een beetje geluk een beetje liefde voor iedereen 
Santa madonna toe luister naar mij 
Maak al wat ademt en leeft een beetje blij 

Ik had een droom moeder aarde die huilde zacht 
Ze had verdriet om een wereld die niet meer lacht 
Zie op het nieuws geen vreugde alleen maar tranen 
Waar is de zon die eens weer een lach laat stralen 
Komt ooit de tijd van vrede verdraagzaamheid 
(cd “ik hou nog steeds van jou”; Wesley)

Een bewogen lied. Eenvoudige tekst, gezongen op een 
mooie melodie. Recht uit het hart door de jonge zanger 
Wesley. Niet in de Bijbel te vinden, maar qua taalgebruik 
zou deze tekst goed naast een tekst uit de Bijbel kun-
nen staan. 
Het liedje komt in een goede tijd uit, waarin gelukkig 
meer geroepen wordt om aandacht, warmte en… diep-
gang in het leven. 
Geloven kan een hele dagelijkse en vooral eenvoudige, 
leuke en boeiende levenshouding zijn, samen in een 
mooie gemeenschap van gelovigen, staande in de grote 
wereldkerk met een pracht traditie. Sancta Madonna. 
Een liedje die tot de volksvroomheid spreekt en toch… 
deze volksvroomheid is gelukkig op zijn retour.

De bisschoppen juichen het herleven van deze volks-
devoties zeker toe. Er gaat een uitnodiging uit van de 
bedevaarten en heiligenverering, om je meer te willen 
gaan verdiepen in de katholieke kerk en terug te keren 
als echte bedevaartgangers; terug te keren tot de Lief-
devolle God en je thuis weten vinden in een kerkge-
meenschap, ongeacht wie je bent! Sancta Madonna… 
mensen uit deze tijd van alle leeftijd en pluimage, gelo-
vend of twijfelend, christen of anders gezind, verdringen 

zich bij de Lelie onder de Doornen in de Kapel van Bin-
deren; bij Maria in Ommel; bij de Zetel der Wijsheid in 
die oude kapel aan de Bosscheweg in Aarle-Rixtel; in de 
kerk van Handel; bij de Zoete Moeder in Den Bosch; in 
Kevelaer of op vele andere plekken en er branden vele 
kaarsjes; leggen al hun zorgen en noden in gebed aan 
de voeten van de glimlachende Maria neer. 

In Maria zien we iets van onze eigen verlossing. We 
hebben allemaal ook een goede kern in ons die steeds 
zoekt naar Gods liefde. In een goede harmonie leven 
met die kern in onszelf is in harmonie leven met God. 
Durven wij net als Sancta Madonna onze harten te ope-
nen voor Jezus Christus, ons te laten veranderen door 
Gods liefde en met elkaar solidair te werken aan een 
betere wereld, opdat er geluk is voor iedereen?
Sancta Madonna… je kijkt haar aan en ziet dat ze naar 
je lacht…
Wij wensen u een eenvoudig geloof toe met een beetje 
geluk, liefde en verdraagzaamheid voor iedereen.

F | ©Pastoor P.Scheepers. 

F | © Archief Cofoto

01. Respecteer elke mens want Christus leeft in hen. Bid voor liefde 
tussen mensen. Wees meelevend met ieder ander want het is je 
medemens. 

02. Denk goed over allen, denk nooit slecht over iemand. Probeer 
zelfs in het allerergste geval toch iets goeds te vinden.

03. Spreek altijd vriendelijk over anderen; spreek geen kwaad over 
je naaste. Herstel het kwaad dat is aangericht door middel van laster. 
Breng mensen niet in conflict.

04. Spreek met de taal van de liefde. Verhef je stem niet. Vloek niet. 
Maak de ander niet verdrietig. Troost en toon je goedheid.

05. Vergeef iedereen altijd alles. Bevrijd je hart van een wrok. Zet 
altijd de eerste stap om het goed te maken.

06. Handel altijd in het voordeel van je naasten. Doe goede dingen 
voor anderen, zoals je wil dat het ook voor jou gedaan zou worden. 
Denk niet aan wat anderen je schuldig zijn, maar aan wat jij schuldig 
bent aan anderen.

07. Leef actief mee in tijden van leed. Bied graag troost, raad, hulp en 
vriendelijkheid.

08. Werk gewetensvol want anderen profiteren van de vruchten van 
uw arbeid, net zoals jij profiteert van de arbeid van anderen.

09. Wees actief in het verlenen van hulp aan je naasten. Stel je open 
voor de armen en de zieken, deel uw bezit. Zie de mensen om u 
heen die hulp nodig hebben.

10. Bid voor iedereen, zelfs voor je vijanden.

Kardinaal Stefan Wyszynski (1900-1981)

Tien geboden van 
barmhartigheid en liefde



12 12e jaargang • nummer 1 • maart 2021 DAMIAAN

Ik sta hier met een kaarsje,  
een kaarsje in mijn hand  
en wens een Zalig Pasen  

aan ieder in het land.  

En hebt u misschien zorgen,  
lijdt u pijn of erg verdriet,  

vergeet dan toch…., vergeet dan toch  
het vlammetje van de paaskaars niet. 

Ik sta hier met een kaarsje,  
’t is klein, maar zegt u iets:  

ik wens u Zalig Pasen,  
Of zegt u dat helemaal niets?  

Is Pasen voor u een sprookje  
en hoeft het voor u niet,  

vergeet dan toch…., vergeet dan toch  
het vlammetje van de paaskaars niet. 

Ik sta hier met een kaarsje,  
’t geeft maar weinig licht,  
ik wens u een Zalig Pasen  

en een paasblij gezicht.  

En is uw hart zo donker,  
dat u geen licht meer ziet,  

vergeet dan toch…., vergeet dan toch  
het vlammetje van de paaskaars niet. 

De laatste zondag voor Pasen 
heet Palmpasen. Deze ‘Palmzon-
dag of Passiezondag’ is de eerste 
dag van de Goede Week. Zeven 
dagen lang herdenken christenen 
dan de laatste week uit het leven 
van Jezus en bereiden zich voor 
op Pasen.

Palmtakken 
Op Palmzondag vieren christenen 
de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Hij reed op een ezel de stad in en de 
mensen wuifden hem juichend toe 
met palmtakken. In de katholieke 
kerk krijg je daarom krijg je daarom 
op deze dag een palmtakje mee. 
Thuis bewaar je deze bijna een heel 
jaar voor bescherming en geluk. Op 
Aswoensdag breng je het palmtakje 
weer mee terug naar de kerk.

Palmpaasstokken
Kinderen maken palmpaasstokken 
en lopen hiermee in een mooie pro-
cessie door de kerk. De palmpaas-
stokken zijn versierd met groene 
takken, slingers en snoep. Bovenop 
de stok zit een haantje van brood.
Het haantje hoort ook bij Petrus, 

een goede vriend van Jezus. Terwijl 
Jezus gevangen zat, verraadde Pe-
trus Jezus door maar liefst drie keer 
te zeggen dat Jezus niet kende. Toen 
kraaide er een haan, zoals Jezus 
hem had voorspeld. Petrus kreeg 
onmiddellijk spijt. En laten zien dat 
je spijt hebt van verkeerde daden is 
belangrijk bij Pasen.

Palmpasen in coronatijd 
Door coronamaatregelen kunnen 
we niet met veel mensen in de 
kerk samen Palmpasen vieren. Dat 
is heel jammer. Voor de kinderen 
van de basisscholen in onze paro-
chie hebben we daarom een Palm-
pasenactie opgezet, samen met de 
Protestantse kerk Helmond.

De kinderen krijgen een pakketje 
thuisgebracht met daarin een Palm-
paasstok om te versieren, crêpe-
papier en een broodhaantje. Ze 
maken thuis een palmpaasstok en 
sturen een foto naar de parochie. 
We maken daarvan een mooie digi-
tale palmpasenoptocht om zo toch 
een feestelijk begin van de Goede 
week te kunnen vieren.

Zaterdag 27 en zondag 28 maart: 
PALMZONDAG
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers 
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers

Woensdag 31 maart
19.00 uur: Kathedraal Den Bosch Oliewijding 
Bisschop G. de Korte

Donderdag 1 april: WITTE DONDERDAG
Feestdag voor de priesters
17.00 uur Luciakerk pastorale team
19.00 uur Trudokerk pastorale team

Vrijdag 2 april: GOEDE VRIJDAG
Het parochiesecretariaat is deze dag gesloten. 
U kunt bloemen mee naar de kerk nemen 

voor de kruishulde. 
Voor de viering wordt NIET geluid! Op deze 
dag wordt er géén eucharistie gevierd bij een 
uitvaart!

15.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers 
Kinderkruisweg 
15.00 uur Helmond-West Marjelein 
Verhoeven kruisweg 
15.00 uur Trudokerk diaken de Weerd 
Kruisverering en hulde

Zaterdag 3 april: PAASZATERDAG
Voor de viering wordt NIET geluid! 
Op deze dag wordt er géén eucharistie 
gevierd bij een uitvaart!

17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers 

19.00 uur Trudokerk pastor Schallenberg en 
Marjelein Verhoeven

Zondag 4 april: HOOGFEEST VAN PASEN 
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers 
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers

Maandag 5 april: 2e Paasdag
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers

In de Luciakerk wordt er voor de kinderen 
(m.u.v. Goede Vrijdag) een aparte 
Kinderwoorddienst gehouden. 

Alle kinderen zijn welkom met hun ouders om 
het Paasfeest mee te vieren. De Kruisweg in 
de Luciakerk om 15 uur op Goede Vrijdag is 
een kinderviering. 

Pinksterfeest 
Pinksteren is het feest van de heilige 
Geest. We kunnen deze Geest niet 
zien, maar Hij is er wel. Net zoals je 
de wind niet kunt zien, maar je de 
blaadjes wel ziet bewegen aan de 
boom als de wind waait. Net zoals 
je je adem niet ziet, maar wel voelt 
als je je hand voor je neus en mond 
houdt. 

Toen het Joodse Pinksterfeest be-
gon, waren alle gelovigen bij elkaar 
in een huis. Opeens kwam er uit 
de hemel een vreemd geluid. Het 
klonk alsof het hard begon te waai-
en. Het was overal in huis te horen. 
Ook zagen de gelovigen iets dat op 
vuur leek. Dat vuur verdeelde zich 
in vlammen, en op iedereen kwam 
een vlam neer.  

Zo kwam de heilige Geest in alle 
gelovigen. Daardoor begonnen ze 
te spreken in vreemde talen. Op dat 
moment waren er in Jeruzalem veel 
Joden uit alle delen van de wereld. 
Ze waren gekomen om het Pink-
sterfeest te vieren. Toen het geluid 
uit de hemel klonk, kwamen ze er 
allemaal op af. Ze begrepen er niets 
van. Want iedereen hoorde de gelo-
vigen spreken in zijn eigen taal. 
Iedereen was erg verbaasd en zei: 
‘De mensen die daar praten komen 
allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan 
dat we ze allemaal horen spreken in 
onze eigen taal? Wij komen alle-
maal ergens anders vandaan. Som-

migen van ons komen uit landen 
in het oosten. Anderen komen uit 
landen in het noorden, het zuiden 
of het westen. Sommigen komen 
uit de grote stad Rome zelf. Weer 
anderen komen van het eiland Kre-
ta, of uit de woestijn van Arabië. Er 
zijn hier Joden uit alle delen van de 
wereld. Er zijn ook mensen die uit 
andere volken komen en Joods ge-
worden zijn. En toch horen we alle-
maal onze eigen taal! We horen dat 
er verteld wordt over de geweldige 
dingen die God doet. (Handelingen 
van de Apostelen 2,1-11)

De pinksteruitdaging 
Met Palmpasen hebben heel veel 
kinderen uit onze parochie een 
mooie palmpaasstok gemaakt om 
zo vanuit huis Palmpasen te kunnen 
vieren. Met Pinksteren hebben we 
weer een mooie uitdaging voor alle 
kinderen. Maak zelf bellenblaassop 
of haal een bellenblaas in de voor-
portalen van één van onze kerken. 
Ze liggen er voor jullie! Ga bellen-
blazen op verschillende manieren. 
De lucht brengt de bellen in be-

weging. Zo kun je een bellenslang 
maken met een fles en een lapje 
badstof, maak je reuzenbellen of ga 
bellenblazen met lange rietjes. Er 
zoveel mogelijk. 

Bedenk een mooi belleblaas-idee 
en voer het uit. Stuur een foto of 
filmpje voor 15 mei naar
mverhoeven@damiaanhelmond.nl 
De mooiste, ontroerendste, liefste, 
origineelste inzending wint een 
prijs!  

Vanaf Hemelvaart bidden we met 
de héle parochie om de komst van 
de heilige Geest! 
Met iedereen die met onze parochie 
verbonden is, jong of oud, ziek of 
gezond, enz. enz. bidden we tussen 
Hemelvaart en Pinksteren om die 
Geest. Gods helper, die ons bij zal 
staan om ook in deze moeilijke tijd 
te werken aan het visioen van Gods 
Rijk op aarde. Doen jullie mee?  
Haal een noveenkaars op. Je vindt 
ze in de voorportalen van onze ker-
ken, bij de bellenblaas. 
Bid vanaf de dag ná Hemelvaart 

met ons mee. Hoe? Dat vind je op 
de instructie bij de kaars.  

We bereiden ons samen voor, om 
naar ‘buiten’ te gaan! 
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