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Is Kerstmis een sprookje?
Overal zie ik versiering en licht-
jes. Sommigen halen een heel 
dorp van romantische huisjes 
en een rijdend treintje in huis. 
De kerstboom ontbreekt niet 
met feestelijke ballen. In kerken 
zijn kerststalletjes te bezoeken. 
Alles straalt van vrede en geluk. 

Zo wordt de duisternis verdre-
ven, al is het maar voor even. 
Want niet overal waar licht 
brandt, is de duisternis voorbij. 
Wij weten allemaal wat liefde 
betekent, maar helaas wordt 
liefde veel verstoord, geschon-
den. Dat gaat gepaard met pijn, 
verdriet en eenzaamheid. Wij 
weten allemaal wat geluk bete-
kent. Dat is een ander geluk dan 
een winnend lot uit een loterij 
waarop kans gemaakt kan wor-
den. Ook geluk wordt gemakke-
lijk kapot gemaakt. 

Wereldwijd wordt Kerstmis als 
een feest van vrede gevierd, 
maar vrede is soms ver te zoe-
ken.

Laten wij ons dan enkele dagen 
van het jaar voor de gek hou-
den? Geloven wij in een sprook-
je dat nooit werkelijkheid kan 
zijn? Eén ding is zeker, kerstmis 
wijst op een wereld van onver-
stoorbare liefde, onbreekbaar 
geluk en altijddurende vrede. 
Die wereld ligt in onze handen. 
In Helmond lopen we al vijf 
jaar samen met veel mensen 
van verschillende achtergrond, 
verschillende godsdienst, ver-
schillend ras in een Vredestocht 

door de binnenstad. Daarmee 
willen we vrede heel concreet 
en tastbaar maken. Het moet 
met onszelf beginnen als we er 
in willen geloven. Dat God ons 
zijn eeuwige vrede geluk en 
liefde toewenst is de boodschap 
van kerstmis. Jezus die geboren 
wordt in de stal van Bethlehem 
is het Mensenkind dat de wereld 
toelacht met pure vrede, liefde 
en geluk. 

Daarom zijn al die versiering en 
lichtjes zo toepasselijk. Zij hel-
pen mij herinneren dat ik geluk, 
vrede en liefde op symbolische 
wijze in mijn huis mag halen. 
Het is niet alleen een gegeven 
maar ook een keuze om met 
liefde, vrede en geluk te leven. 
Tegelijkertijd zijn deze begrip-
pen nooit alleen te verkrijgen. 
Liefde, vrede en geluk ontstaan 
in een leven dat gedeeld wordt. 
Samenkomen is daarom ook 
iets dat bij de kerstdagen hoort. 
Zonnebloem en KBO brengen 
mensen samen voor kerstvierin-
gen. Mensen genieten van een 
aangeklede koffie, van muziek, 
een vertelling, en iets te eten. 
Zo eenvoudig kan het zijn. Er is 
niet veel nodig om mensen een 
middag te geven waar zij een 
moment worden opgenomen in 
de goede sfeer van liefde, vrede 
en geluk.
Of kerstmis een sprookje is 
waarvan we bij de laatste woor-
den: zij leefden nog lang en ge-
lukkig, het boek dichtslaan, is 
aan ons. Het kan ook een ver-
haal zijn met een open einde, 
een begin van een nieuw ver-
haal. Zo wordt het ooit geker-

stend feest van de Zonnewende 
tot een Mensenwende omdat 
mensen om elkaar geven.

Graag wens ik u allen een kerst-
feest dat straalt van licht en 

vrede, van wat ik de Menslie-
vendheid van God zou noemen, 
die aan ons verschenen is in het 
Jezuskind.  

Norbert Swagemakers, pastoor

Damiaan - In goed overleg met 
Super Sociaal, stichting Lief en 
de basisscholen is ook dit jaar 
besloten om onze parochianen 
groot en klein scholen, te vra-
gen een bijdrage te leveren aan 
de kerstuitgaven van diegenen 
die het in onze maatschappij 
moeilijk hebben en daarom ge-
bruik moeten maken van Super 
Sociaal en de stichting Lief. Mo-
menteel zijn dat meer dan 820 
gezinnen. 

Hoe zou U kunnen helpen? 
Wij stellen voor dat ieder die 

zich aangesproken voelt om iets 
te doen, ook daadwerkelijk iets 
kan doen, hoe klein of groot dan 
ook. Het meedoen, het solidair 
zijn met de naasten is belangrij-
ker dan de omvang van uw gave. 

In de periode van 9 december tot 
en met 24 december kunt u uw 
kerstpakket of enkele levens-
middelen afgeven bij de pastorie 
van Stiphout, (Dorpsstraat 34) ’s 
morgens, alle werkdagen tussen 
10.00 uur tot 12.00 uur. Wij zullen 
zorgdragen dat alle ingeleverde 
goederen bij Super Sociaal in de 
winkel opgenomen worden en 
bij de stichting Lief worden be-

zorgd, waardoor de mensen die 
gebruik moeten van Super Soci-
aal en van stichting Lief ook een 
beetje de Kerstgedachte voelen 
in de levensmiddelen die men 
daar kan krijgen/kopen. 

Als U niet in staat bent om le-
vensmiddelen en/of een kerst-
pakket beschikbaar te stellen 
kunt u natuurlijk ook uw gelde-
lijke bijdrage in een gesloten en-
veloppe met daarop “Kerstgave 
2019” in de brievenbus doen van 
de eerdere genoemde pastorie 
in Stiphout, of bij de pastorie in 
Mierlo-Hout, Hoofdstraat 157. 
Op deze manier komen uw ga-

ven/giften ook daadwerkelijk 
terecht bij die mannen, vrouwen 
en kinderen die het erg hard 
nodig hebben. Dit jaar wordt u 
verzocht uw kerstgave allemaal 
naar de pastorie in Stiphout te 
brengen, van de gehele Dami-
aanparochie, omdat de pastorie 
in Mierlo-Hout gedurende deze 
periode minder bezet is. Harte-
lijke dank namens de vele men-
sen die wij hopen te kunnen 
helpen.

Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met diaken 
Ton Schepens van de Damiaan-
parochie, tel. 06 15690059.

DAMIAAN

DAMIAAN

Het verhaal van de geboorte van Jezus wordt briljant uitgebeeld op 
een van de gebrandschilderde ramen in de Stiphoutse Sint Trudokerk 
(Foto Cofoto, Mario Coolen).

Kerstpakkettenactie Damiaanparochie

Programma 
Kerst 2019 

Damiaanparochie.
Zie pagina 12.
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Vrijdag 10 mei 2019: 
11.30 uur Luciakerk 

Mierlo-Hout

Jeroen Janssen

Lisette van Hoof

Na de voorbereiding op 
hun huwelijk vierden 
Lotte van Doorn en 

Barry Hugh hun huwelijk 
op 30 september in 

St. Gallen, Zwitserland.

Op 1 september vierden 
Diny en Wim van 
Loon hun Gouden 
Bruiloft in de kerk 
van de Goddelijke 

Voorzienigheid en St. 
Anna te Helmond-West.

Vrijdag 11 oktober 2019: 
14.00 uur Luciakerk 

Mierlo-Hout

Dirk Leijten

Ester Verspaget

Getrouwd en 

Jubilea in 2019

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

GrafmonumentenGrafmonumenten
NOTENNOTEN

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

Specialist en trendsetter
in betaalbare en duurzame
grafmonumenten

Authentieke en eigentijdse
grafmonumenten naar eigen
ontwerp met laagste prijsgarantie

Grafmonumenten

Asbestemmingen

Onderhoud

Restauratie

Gravendienst

Begraafplaatsbeheer

Het grootste assortiment grafaccessoires
20 Jaar garantie

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

Paus Franciscus heeft zondag een 
apostolische brief gepubliceerd 
over de ‘betekenis en waarde van 
de kerststal’. Volgens de Paus is de 
kerststal ‘als levend evangelie dat 
oprijst uit de pagina’s van de Bijbel’. 
God werd ‘een van ons, opdat wij 
op onze beurt een met Hem mogen 
worden’.

Paus Franciscus ondertekende 
de brief ‘Admirabile signum’ (een 
prachtig teken) zondagmiddag 1 
december, de eerste zondag van 
advent, tijdens een bezoek aan 
Greccio. In dit Italiaanse bergdorp-
je liet Franciscus van Assisi in 1223 
de allereerste levende kerststal uit 
de geschiedenis het licht zien. Van 
daaruit werd de kerststaltraditie 
door Europa verspreid, eerst als 
levende kerststallen, later ook met 
miniatuurbeelden. In zijn vijf pa-
gina’s tellende brief bespreekt de 
paus de geestelijke betekenis van 
alle elementen van de kerststal, van 
de sterrenhemel en het landschap 
tot de herders en de wijzen. Volgens 
Franciscus is de kerststal een teken 
dat wij ‘in de heilsgeschiedenis zijn 
opgenomen, en tijdgenoten van het 
kerstgebeuren dat vandaag levend 
actueel is in een veelvoud van cul-
turele en historische contexten’.

De paus verheugt zich erover dat 
kerststallen in scholen, zieken-
huizen, gevangenissen, op ar-
beidsplekken of op openbare plek-
ken geplaatst worden. In plaatsen 
waar dit gebruik is vergeten, hoopt 
de paus dat het herontdekt mag 
worden. Kerststallen zijn een uiting 
van ‘grootse verbeelding en creati-
viteit’, gekenmerkt door ‘een over-
vloed van volksgeloof’, volgens de 
paus.
De kerststal is volgens Franciscus 
een teken van ‘een menselijke en 
broederlijke wereld, waar niemand 
wordt uitgesloten of gemarginali-
seerd’. Tijdens de kerstnacht ‘be-

gint God een heuse revolutie die 
hoop en waardigheid geeft aan hen 
die ongewenst zijn of gemargina-
liseerd: een revolutie van liefde en 
tederheid’.

De drie wijzen tonen volgens de 
paus aan dat je ‘van ver kunt ko-
men om toch tot Christus te gera-
ken’. De kerststal spreekt ‘van de 
liefde van God, die kind werd om 
aan eenieder van ons te zeggen hoe 
dichtbij Hij is’. 

Bron artikel: Hendro Munster-
man, verschenen in het Neder-
lands Dagblad. 

Paus zet traditie van 
de kerststal in het zonnetje
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De wijkraad is gestart met een 
ambitieus plan om van Mierlo-
Hout een samenleving te ma-
ken waarin men graag voor el-
kaar klaarstaat en zorgt: “Kans-
rijk Mierlo-Hout”. 

Met “Kansrijk Mierlo-Hout” 
wil de wijkraad samen met 
groeperingen uit de wijk en met 
professionele organisaties het 
individuele welzijn van de be-
woners verbeteren en een wijk 
creëren waarin men zich thuis 
voelt. We gaan uit van vertrou-
wen, wegnemen van drem-
pels, bevorderen van sociale 
samenhang, een positieve blik,  
ontmoeten en samenwerken.

Vanuit Kansrijk Mierlo-Hout zi-
jn al diverse activiteiten gestart. 
Hier volgen enkele voorbeelden: 
Iedere maandagochtend kan 
men van 9.00-10.30 uur voor € 
1,00 ontbijten in de Geseldonk.
Op maandag vindt van 10.00 
uur tot 11.30 uur ook de “Samen-
loop” plaats. Men kan dan van 
10.00 uur tot 11.30 uur terecht 
voor een gratis kopje koffie of 
thee, maar ook om vragen te 
stellen aan vertegenwoordigers 
van het kernteam, om zich aan 
te melden als vrijwilliger, om 
ideeën te bespreken, enz. 
Voor mensen, die het zelf niet 
meer kunnen, is er een ‘Hel-
pende handenteam’ om klusjes 
te doen, of te helpen bij het op-
knappen van tuintjes.
Heb je graag een maatje om 
samen boodschappen te doen 
of om gezellig samen koffie 
te drinken, dan kun je ook bij 
“Kansrijk” terecht. 
Op maandag is er in de Ge-
seldonk opvang voor licht de-
menterenden, waardoor man-
telzorgers een dagje ontzorgd 
worden. 
Op woensdag is er in de Ge-

seldonk opvang voor mensen 
die liever een dagje gezellig met 
elkaar willen doorbrengen dan 
thuis alleen ‘achter de gerani-
ums’  te blijven zitten. Je kunt 
dan aan diverse activiteiten 
deelnemen…of gewoon gezellig 
samen koffiedrinken en lun-
chen.

In de Geseldonk hangt een 
‘Wensbox’ om wensen voor an-
deren of voor zichzelf in te doen. 
Je kunt de wensen ook doorge-
ven via kansrijk@wijkraadmier-
lohout.nl. We doen ons uiterste 
best om de wensen te vervullen. 
Er is hulp om wegwijs te worden 
in een wereld, waarin de com-
puter steeds belangrijk wordt.
Heb je hulp nodig om de finan-
ciën weer op orde te krijgen, 
meld je. Er staan deskundigen 
klaar om je te helpen.
Het “Wijkpreventieteam” wordt 
gevormd door vertegenwoordi-
gers van 15 organisaties en wil 
door een gezamenlijke, preven-
tieve aanpak op het gebied van 
de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid tot verbeteringen 
komen. 

Heeft u belangstelling, ideeën, 
wilt u zelf meehelpen of heeft u 
hulp nodig, neem dan contact 
op via 06 21264794 of via vrijwil-
ligersgroepkansrijk@wijkraad-
mierlohout.nl, of loop op maan-
dagochtend even binnen bij De 
Geseldonk en drink gezellig een 
kopje koffie of thee mee.

“Kansrijk Mierlo-Hout” bestaat 
uit de kerngroep, die de activi-
teiten organiseert en een klank-
bordgroep, die advies geeft en 
zorgt, dat de uitgangspunten ni-
et uit het oog verloren worden. 
Verder is er regelmatig overleg 
met de buurtorganisaties en de 
professionals. In totaal zijn er 35 
organisaties bij “Kansrijk” be-
trokken.

'Kansrijk Mierlo-Hout' 
iedereen mag meedoen!

ST. LUCIA

Traditiegetrouw nodigt de 
Wijkraad Mierlo-Hout alle be-
woners van de wijk uit voor de 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze 
staat gepland op zondag 5 janu-
ari 2020  bij De Koning van 12.30 

tot 14.30 uur. De onderscheiding 
De MierloHoutenaar wordt dan 
uitgereikt aan een persoon en 
een organisatie die zich op een 
speciale manier hebben ingezet 
voor de wijk Mierlo-Hout. 

Er zijn diverse genomineerden 

en groeperingen die voor de on-
derscheiding MierloHoutenaar 
2019 en Groepering van het jaar 
2019 in aanmerking komen.
De Wijkraad wil graag met alle 
aanwezigen het glas heffen op 
het nieuwe jaar en de goede 
wensen uitwisselen. Voor een 

drankje en een hapje zal worden 
gezorgd. U vindt De Koning aan 
de Mierloseweg 301 in Mierlo-
Hout. De Wijkraad Mierlo-Hout 
wenst iedereen een voorspoedig 
2020! LET OP: de aanvangstijd is 
op veler verzoek gewijzigd t.o.v. 
voorgaande jaren.

Bekendmaking MierloHoutenaar 2019 

Welkom bij de Nieuwjaarsbijeenkomst 
ST. LUCIA

Door Anja Donkers.

De bevolking vergrijst en steeds 
meer mensen komen in een 
isolement. De Wijkraad Mierlo-
Hout en Kansrijk Mierlo-Hout 
vinden dat iedereen moeten 
kunnen meedoen in de samen-
leving. Zo komen er steeds 
meer meldingen binnen dat in-
woners behoefte hebben aan 
een ‘maatje’. Iemand die even 
op bezoek komt, kopje koffie 
komt drinken, een kaartje komt 
leggen of samen een boodschap 
doen. Wij namen contact op 
met Maria, zij is een ‘maatje’, en 
gingen met haar mee naar haar 
klanten.

Een warm welkom voor een 
maatje
Maria zet zich in voor verschil-
lende activiteiten in Alphonsus: 
iedere maandag loopt ze mee 
met de rolstoelwandelgroep en 
verder bezoekt ze regelmatig be-
woners van Alphonsus die het 
gezellig vinden als ze even bin-
nenloopt. Als ik haar vraag hoe 
ze zo bij deze activiteiten ver-
zeild is geraakt, glimlacht ze: ’Ik 
kwam eens in Alphonsus waar 
ze vrijwilligers tekort kwamen 
voor de rolstoelwandeling. 
Sindsdien loop ik elke maandag 
mee. Onderweg wordt er veel 
gebuurt en dan wordt er wel 
eens gevraagd of ik een keertje 
binnen kom lopen. En zo heb ik 
nu diverse adressen waar ik re-
gelmatig een bezoekje ga bren-
gen.’ 

De deur staat altijd open
Zo gaat Maria naar een 85-jarige 
bewoonster van Alphonsus. De 
deur van haar appartement sta-
at altijd open en iedereen kent 
haar. ‘Als de deur dicht is, voel ik 
me zo opgesloten, als hij open is, 
kan ook iedereen binnenlopen, 
iedereen is welkom.’ Om haar 
tijd een beetje gezellig door te 
komen gaat ze elke maandag 
mee met de rolstoelwandeling 
en op donderdag met het duo-
fietsen. Vroeger bracht ze een 
groot deel van haar tijd door 
met breien en haken maar haar 
linkerhand ‘doet het niet meer’. 
Dus is nu ieder bezoekje tussen-
door van harte welkom. Haar 
kinderen komen regelmatig en 
de kleinkinderen ook, maar toch 

gaan de dagen maar langzaam 
voorbij. Dus als Maria komt, 
dan drinken ze samen thee, of 
gaan ze naar de koffiekamer en 
even een boodschapje om de 
hoek, dat breekt haar dag. ‘Ja, 
van mijn maatje krijg ik heel veel 
steun,’ lacht ze.

Als je bezoek krijgt, dan voel je 
dat je leeft
Ook gaat Maria regelmatig op 
bezoek bij een 97-jarige man. 
Hij neemt graag deel aan het 
rolstoelwandelen en duofietsen 
en meestal vraagt hij zijn maatje 
om eventjes samen een bood-
schapje te doen. ‘Ik heb wat 
moeite om alleen te gaan: Ik 
word snel benauwd en ben bang 
dat als ik alleen ga, er iets met 
me gebeurt. Als Maria meegaat, 
dan voel ik me veilig en vertrou-
wd. Ik heb een herseninfarct ge-
had en een tijdje moeten revalid-
eren, maar ik ben weer vrij goed 
zelfstandig. Ik krijg regelmatig 
bezoek van mijn kinderen en 
kleinkinderen. En als de klein-
kinderen dan komen, dan zie je 
dat je leeft. Dan zit je niet te ver-
kommeren.’ Hij neemt ook deel 
aan de activiteiten in Alphonsus 
en geniet van een gezellig kopje 
thee met zijn maatje en praat 
met haar veel over vroeger.

Het kost maar een uurtje van je 
tijd
Maria merkt nog even op: ‘Ik ga 
echt niet elke week, soms wel, 

soms niet, ik kijk naar hoe druk 
ik het zelf heb. Ik beloof ook ni-
ets en wanneer ik ga, dan loop 
ik gewoon binnen. Zijn ze niet 
thuis, wat bijna nooit voorkomt, 
dan loop ik naar de volgende 
klant, ik ben altijd welkom om 
gezellig een praatje te maken. 
Het is geen verplichting als je 
niets belooft, maar het is wel 
erg dankbaar, want ze kijken uit 
naar mijn bezoekjes en zijn altijd 
blij wanneer ik aanbel.

De Wijkraad Mierlo-Hout en 
Kansrijk Mierlo-Hout zoeken 
nog mensen die een ‘maatje’ 
willen zijn. Er zijn diverse aan-
vragen voor een maatje. Heb 
jij een uurtje over voor een be-
woner in Mierlo-Hout, geef het 
dan door via telefoonnummer 
06 2126 4794 of via vrijwilligers-
groepkansrijk@wijkraadmier-
lohout.nl of loop voor meer in-
formatie op maandagochtend 
vanaf 10.00 uur even binnen bij 
De Geseldonk en drink gezellig 
een kopje koffie of thee mee. 
Intussen krijg je alle informatie.

Heb je een uurtje tijd…? 

Ben jij het maatje dat op die stoel gaat zitten? 
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Oranjelaan 54   5741 HH Beek en Donk   T 0492 319 533
info@degroofuitvaart.nl   www.degroofuitvaart.nl

Het afscheid in 
vertrouwde handen.

Een fijne gedachte: 

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

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

In een kerstkrant gaat het 
vooral om de geboorte van het 
Kindje Jezus in de stal. Maar het 
kruis van lijden en sterven blijft 
voor niemand verborgen. Eens 
zal ieder mensenkind het mee 
moeten maken. Wat dan?

De parochie biedt graag haar 
steun aan in pijnlijke momen-
ten van het leven. Graag mag 
u ons laten weten wanneer er 
iemand ziek is en bezoek van 
de parochie op prijs stelt. Spre-
ken en of bidden met en bij een 
ernstig zieke wordt vaak als een 
weldaad ervaren. Een ziekenzal-
ving of ziekenzegening kan wor-
den afgesproken. Hierbij wordt 
stilgestaan bij het naderend af-
scheid, waarbij de ernstig zieke 
gezalfd / gezegend wordt en de 
communie kan ontvangen. 

De kerngedachte bij alle activi-
teiten van een parochie is dat 
wij een gemeenschap vormen 
die het leven niet los van elkaar 
wil dragen. Een uitvaart in de 
kerk is daarom een teken van 
die gemeenschap. 

Iedere uitvaartondernemer weet 
dat u in de kerk terecht kunt. 
Er is ook de mogelijkheid van 
een avondwake op de avond 
voor de uitvaart. Deze wake kan 
in het proces van verdriet en ver-
slagenheid troostend werken. 

Tijdens de uitvaartplechtigheid 
wordt de eucharistie gevierd, 
of men kan kiezen voor een 
gebedsdienst of een woord-
en communieviering. Het pa-
rochiekoor draagt bij aan het 
gemeenschappelijk gedragen 
gevoel van meeleven. Er kan in 
overleg ook andere passende 
muziek gespeeld worden.

Begraven of cremeren is een 
persoonlijke keuze. Het is ver-
standig om de wensen vooraf 
met nabestaanden te berspre-
ken, waarbij het goed is om de 
wens van de nabestaanden mee 
te laten wegen. De idee dat be-
graven duurder is, en dat “nie-
mand mijn graf zal bijhouden” 
is relatief. 
Kerkhoven zijn parken die door 
de parochiegemeenschap wor-
den onderhouden. Het regle-
ment van de begraafplaats is 
te vinden op de website van de 
parochie.
Als parochiegemeenschap wil-
len wij het medeleven uitdruk-
ken in de Misintentie die iedere 
maand in het eerste jaar gelezen 
wordt. Bij het eerste jaargetijde 
wordt het kruisje aan de fami-
lie overhandigd tijdens de zon-
dagse eucharistieviering. Met 
Allerzielen worden jaarlijks alle 
overledenen herdacht, waarbij 
bijzonder wordt stil gestaan bij 
de overledenen van het afgelo-
pen jaar. Ook in deze Damiaan 
staan hun namen.

Rondom uitvaarten in 
parochie Heilige Damiaan 

DAMIAAN

Misintentie € 12,=
Doopviering € 40,=
Eerste Communie € 40,=
Vormsel € 40,=
Huwelijksviering € 380,=
Jubileumviering € 290,=
Uitvaart met koor € 545,=

Grafrechten 20 jaar enkeldiep 
€ 1710,=
Grafrechten 20 jaar dubbeldiep 
€ 1930,=
Grafrechten 20 jaar dubbel 
naast elkaar 1250,=
Verlengen van grafrechten
1 jaar enkeldiep € 68,=
5 jaar enkeldiep € 303,=
10 jaar enkeldiep € 560,=

1 jaar dubbeldiep € 85,=
5 jaar dubbeldiep € 372,=
10 jaar dubbeldiep € 675,=

1 jaar dubbelbreed € 102,=
5 jaar dubbelbreed € 441,=
10 jaar dubbelbreed € 790,=

Urnenmuur 20 jaar € 1560,=
Urnengraf 20 jaar € 1215,=

Verlengen van urnenrechten
 1 jaar urnenmuur € 85,=
5 jaar urnenmuur € 372,=
10 jaar urnenmuur € 675,=

1 jaar urnengraf € 59,=
5 jaar urnengraf € 269,=
10 jaar urnengraf € 503,=

Volgens de richtlijnen van het bisdom Den Bosch 

Tarieven 2020  

Magis

Een bijzonder 
afscheid. 
Een bijzonder 
afscheid. 

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
T 0492 - 66 60 00
E jmagis@monuta.nl
I www.monuta.nl/magis

Je kunt je er op voorbereiden.   
Nu een bijzonder afscheid voorbereiden? Ik sta dag en nacht voor u klaar om u daarbij 
te helpen. Kijk op de website of bel 0492 - 66 60 00.

Juliette Magis

130x90 Monuta Juliette Magis_Mooi Laarbeek_WK46.indd   1 09-11-18   10:49

Ko�  e-uurtje voor
nabestaanden

Bakkie troost
Er komt van alles op je af als je een dierbare hebt verloren. Juist dan zijn familie en lieve vrienden een grote steun. 
Na verloop van tijd pakt iedereen echter zijn dagelijkse bezigheden weer op. Het leven gaat tenslotte door. Maar 
het gemis van je dierbare blijft en wordt misschien zelfs heviger nadat die eerste hectische weken voorbij zijn. 
Dagen lijken soms eindeloos te duren. Daarom besloten wij de bakkie-troost-zondagen’ in het leven te roepen.

Elke eerste zondag van de maand
We merken dat vooral zondag een dag is waarop nabestaanden zich alleen voelen. Wat a� eiding zou dan welkom 
zijn. Daarom organiseren wij elke eerste zondag van de maand een inloop-ko�  e-uurtje in het uitvaartcentrum.

Iedere eerste zondag van de maand is er een ko�  e-uurtje. Op deze zondag tussen 13.00 en 15.00 uur staat de 
ko�  e voor u klaar. Nabestaanden die behoeften hebben de zinnen even te verzetten zijn van harte welkom. 
Het heet dan misschien een ko�  e-uurtje, maar of je een kwartiertje of twee uur blijft, bepaal je helemaal zelf. 
Hetzelfde geldt voor de gespreksonderwerpen. Niets ligt vast. Het gaat juist om het ongedwongen samenzijn. 

Bron foto; shutterstock.com, Syda Productions
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Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

St. Lucia
Harry Vos, overleden op 27 oktober 2018 in de leeftijd van 71 jaar.

Giel Verspaget, overleden op 31 oktober 2018 in de leeftijd van 97 jaar.
Henk Kat, overleden op 5 november 2018 in de leeftijd van 87 jaar.

Sjef Schepers, overleden op 24 november 2018 in de leeftijd van 93 jaar.
Tinie Giebels v.d. Heuvel, overleden  op 2 december 2018 in de leeftijd van 72 jaar.

Theo Kweens, overleden op 10 december 2018 in de leeftijd van 79 jaar
Harrie v.d. Laar, overleden op 21 december 2018 in de leeftijd van 79 jaar.

Wendy Schoofs-Gruijters, overleden op 30 december 2018 in de leeftijd van 47 jaar (Mis in Deurne)
Martin van de Berkmortel, overleden op 7 februari 2019 in de leeftijd van 86 jaar.

Anny Kweens-van Venrrooij, overleden op 9 februari 2019 in de leeftijd van 74 jaar.
Truus van de Rijt-Beekers, overleden op 16 februari 2019 in de leeftijd van 99 jaar.
Ceup Hesius, overlede  op 27 maart 2019 in de leeftijd van 91 jaar. (Mis in Trudo)

Frans Vorselaars, overleden op 26 maart 2019 in de leeftijd van 60 jaar.
Riek van den Bos-Derison, overleden op 18 april 2019 in de leeftijd van 93 jaar.

Friedie Boxstart-van Bokhoven, overleden op 4 mei 2019 in de leeftijd van 88 jaar.
Anneke Brummans-van Lieshout, overleden op 10 mei 2019 in de leeftijd van 89 jaar.

Truus Baggermans-Crommentuijn, overleden op 18 mei 2019 in de leeftijd van 76 jaar. 
Mien Smits-Jansen, overleden op 16 juni 2019 in de leeftijd van 88 jaar.

Piet Raaijmakers, overleden op 19 juli 2019 in de leeftijd van 76 jaar.
Ton van Dael-Derksen, overleden op 18 september 2019 in de leeftijd van 88 jaar.

Thij Deelen, overleden op 7 oktober 2019 in de leeftijd van 87 jaar.
Bep Kat Maagdenberg, overleden op 23 oktober 2019 in de leeftijd van 88 jaar.

Hans Vlems, overleden op 3 november 2019 in de leeftijd van 63 jaar.
Jeanne van Vijfeijken-van Krugten, overleden op 4 november 2019 in de leeftijd van 97 jaar.

Tilly van Thiel, overleden op 25 november 2019 in de leeftijd van 87 jaar.
Wilma van de Berg-Snijders overleden op 30 november 2019 in de leeftijd van 69 jaar.

Theo van Mullekom, overleden op 4 december 2019 in de leeftijd van 80 jaar.
Riek van Doorn-Verstappen, overleden op 7 december 2019 in de leeftijd van 86 jaar.

St. Trudo en O.L.V. Kerk 
Ria Verhoeven-van Poppel overleden op 10 januari in de leeftijd van 90 jaar.

Wilhelmina Gulinck-Weekenborg overleden op 9 februari in de leeftijd van 89 jaar.
Toon de Greef overleden op 10 februari in de leeftijd van 82 jaar.

Hasina Mulder-IJsseldijk overleden op 13 februari in de leeftijd van 95 jaar.
Ed van den Heuvel overleden op 27 februari in de leeftijd van 77 jaar.

Jack Slegers overleden op 4 maart in de leeftijd van 86 jaar.
Irene Martens-Becker overleden op 11 maart in de leeftijd van 79 jaar.

Helmi de Swart-Kornuijt overleden op 23 maart in de leeftijd van 59 jaar. 
Steef Kraaijkamp overleden op 6 april in de leeftijd van 92 jaar.
Noud van Bragt overleden op 18 april in de leeftijd van 88 jaar.

Jan Dillen overleden op 27 april in de leeftijd van 88 jaar.
Nelly Rooijackers-Konings overleden op 27 april in de leeftijd van 84 jaar.

Jan Colen overleden op 30 april in de leeftijd van 89 jaar.
Nelly Corstens-Swinkels overleden op 12 mei in de leeftijd van 88 jaar.

Cornelis Swinkels overleden op 22 mei in de leeftijd van 62 jaar.
Martien van Rooij overleden op 6 juni in de leeftijd van 87 jaar.

Jos Dijckmans overleden op 11 juni in de leeftijd van 74 jaar  
Max Cremers overleden op 13 juni in de leeftijd van 74 jaar. 

Anneke van der Els-van Dijk overleden op 29 juni in de leeftijd van 98 jaar. 
Atty van der Meulen-Meijer overleden op 20 juli in de leeftijd van 75 jaar. 

Joop Smits overleden op 3 augustus in de leeftijd van 91 jaar.
Hanny Helsper-Bloemen overleden op 3 september in de leeftijd van 88 jaar.
Jos van Baalen-van Tuijl overleden op 14 september in de leeftijd van 84 jaar. 

André Krösing overleden op 20 september in de leeftijd van 87 jaar.
Stephanie Wever-Fentener van Vlissingen overleden op 20 september in de leeftijd van 49 jaar. 

Do Sanders-Peulen overleden op 20 oktober in de leeftijd van 95 jaar.
Albert Bergmans overleden op 14 november in de leeftijd van 96 jaar. 

Aart Swinkels overleden op 17 november in de leeftijd van 94 jaar.
Yolanda Buiteman-van Eertwegh overleden op 2 december in de leeftijd van 67 jaar.



10e jaargang • nummer 2          December 2019

6

Vredestocht 
Op zaterdag 21 december is er voor 
de 5e keer een vredestocht: wan-
delen voor de vrede, omdat er nog 
steeds veel oorlog en onvrede is in de 
wereld.  De wandeltocht wordt geor-
ganiseerd door de gezamenlijke ker-
ken en moskeeën in Helmond. Start- 

en eindplaats : de Fatih-moskee aan 
de Molenstraat. We lopen een uur 
door het centrum van de stad. Na 
afloop zijn we welkom in het koffie-
huis bij de moskee, waar we onder 
het genot van koffie/thee en hapjes 
de ontmoeting kunnen voortzetten.
Datum: zaterdag 21 december

Aanvang: 15.00u. Begin- en eindpunt: 
Fatih Moskee aan de Molenstraat in 
Helmond

Zin-Café in de Bethlehemkerk  
Elke 2e dinsdagavond in de maan-
den november t/m april is er Zincafé 
met een KAULEN-lezing: gastspre-

kers houden vanuit verschillend 
perspectief een zinnige lezing die 
gekoppeld is aan het jaarthema ‘On-
gelooflijk’. Er is ook gelegenheid om 
met de spreker in gesprek te gaan.

14 januari: Paula Blokhuis: 
‘Wijdekerk’. De kerk als gastvrije 
plek ook voor LHBT-ers en een ieder 
die daarbij is betrokken als familie 
of vriend(in). Paula Blokhuis is: vrij-
willigster bij de Stichting Wijdekerk, 
een initiatief van een groep chris-
tenen, die zelf LHBT-ers (lesbisch, 
homo, bi, transgender) zijn of nauw 
betrokken bij LHBT-ers.

11 februari:Sam Janse: 
‘Apocriefe boeken: voor ongelo-
vigen?’ Sam Janse is theoloog. Tot 
zijn emeritaat was hij predikant en 
docent Nieuwe Testament aan de 
PThU.

10 maart: Heleen Zorgdrager en Carl 
Buijs: 
‘Wondermooi, zoals U mij gemaakt 
hebt’. Een lezing over kerk en trans-
genders; met een persoonlijk verhaal 
van een ervaringsdeskundige. Hel-
een Zorgdrager is hoogleraar syste-
matische theologie met bijzondere 
aandacht voor Genderstudies, ver-
bonden aan de PThU. Carl Buijs is 
ervaringsdeskundige (transgender) 
en mede-auteur van het boek Trans-

gender in Nederland. Een buitenge-
wone geschiedenis.

Maand van de filosofie: Afrika 
Dit jaar twee avonden over Afri-
kaanse Filosofie aan de hand van 
het boek: Socrates en Òrúnmìlà (Ten 
Have; 2017) van Sophie Olúwolé. 
Òrúnmìlà wordt gezien als de ‘So-
crates’ van de Afrikaanse filosofie en 
leefde in de 5e eeuw voor Christus. 
In de zogenaamde Ifa-verzen zijn de 
wijsheden van deze filosoof eeuwen-
lang mondeling overgedragen. Mon-
delinge overlevering wordt al te vaak 
minachtend geïnterpreteerd als ver-
haaltjes vertellen aan het kampvuur. 
De Ifa-verzen werden echter met mi-
litaire discipline ingestudeerd, aan-
geleerd en eindeloos getraind. De 
verzen zijn geniaal gerubriceerd en 
deze rubricering maakt het mogelijk 
om een vers zodanig te selecteren 
dat de hulpbehoevende een nieuw 
inzicht in zijn situatie verkrijgt.

Professor Sophie Olúwolé heeft 
haar hele leven deze wijsheden be-
studeerd en in het bovengenoemde 
boek gaat zij de vergelijking aan 
met de westerse filosofische traditie. 
Haar stelling is dat er een klassiek 
Afrikaanse filosofie bestaat en dat 
deze filosofie het verdient erkend te 
worden als volwaardig, naast andere 
tradities (de westerse, de Chinese, de 
Indiase) op het wereldtoneel van de 
filosofie, omdat andere tradities van 
de Afrikaanse filosofie kunnen leren. 
Data: 14 en 21 april 2020
Tijd: 20.00-21.30u
Plaats: Bethlehemkerk
Info: Wilfred Achthoven

Wees heel welkom om aan te sluiten 
en mee te doen bij deze activiteiten 
die plaats vinden in de Bethlehem-
kerk, Sperwerstraat 2 in Helmond.

Vanuit de Bethlehemkerk 

Het is een wens van onze bis-
schop, dat parochies werken 
aan een beleidsplan. Op de 
winkel passen, is niet meer vol-
doende. Er moet gezocht wor-
den naar andere wegen. 

Als leden van het parochiebe-
stuur willen wij dit serieus ne-
men en de uitdaging aangaan. 
Met een kleine groep gaan wij in 
januari een Heidag houden. Ui-
teraard wordt de vraag gesteld: 
waar willen we als parochie 

naartoe? Daarvoor is een visie 
nodig, waarbij de aspecten van 
liturgie, catechese, diaconie en 
parochieopbouw tot de vanzelf-
sprekende ingrediënten beho-
ren. Wij willen uitgaan van een 
kerk die naar buiten treedt, die 
uitgaat van haar betekenis voor 
de gemeenschap. De kracht van 
een parochie ligt in de dienst-
baarheid, die een schatkamer 
kan zijn van talenten en compe-
tenties, die door eenieder wor-
den binnengebracht.

Dit zal een proces zijn, waarvan 
wij u niet alleen op de hoogte 
willen houden, maar waarbij wij 
u graag betrekken. De nieuws-
brief en de website van de pa-
rochie gebruiken we hierbij als 
informatiekanalen.

Parochiebestuur, pastoraal 
team en contactgroep

Parochie in beweging
Het ontstaan van onze gebeds-
groep: een ontmoetingsdag 
op 2 oktober 2004 In Helmond, 
wakkerde ons verlangen aan. 
Gebeden afkomstig van twee 
Engelse oma`s die wekelijks 
voor alle kinderen in vertrou-
wen baden; Verwarmde onze 
harten, het legde onvoorstel-
baar hetzelfde verlangen in 
ons. Die gebeden zijn kerke-
lijk erkend, en worden over de 
hele wereld gebeden. Broeder 
Johan van de St. Jan leidde 
het gesprek over de Bruiloft 
te Kana wat ons in de realiteit 
deed staan: wij komen 15 jaar 
om de twee weken op woens-

dagavonden om 20.00 uur bij 
elkaar om voor de kinderen en 
maatschappij te bidden. 

Meer info: 
www.mothersprayers.nl 
email: riaooijen@gmail.com,
Tel:0492543507

Mothers Prayers 
Biddende Moeders

DAMIAAN
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Wij feliciteren de vormelingen 
en hun ouders met het sacra-
ment van het Vormsel wat we 
samen vierden in de Luciakerk 
op zaterdag 21 november 2019.

Alicja Boczowska
Jeyreasha van Bussel
Luna Doremaele
Dario Wilbers
Matheus Huibers

Tim Lijten
Bas Lijten
Pieter van Dorst
Harlenne van de Rijt
Timo Menken
Ilya van de Ven
Laura Adriaans
Lars Pothof
Marijn van Bommel
Matej Vasilivić
Sarah Haans 

Vormsel 2019
In januari 2020 zullen vele ge-
zinshoofden van onze parochie 
Heilige Damiaan de Veuster een 
brief ontvangen waarin wij U 
vragen om de parochie te on-
dersteunen. Onder de naam 
Kerkbalans wordt landelijk 
aandacht gevraagd voor het 
samen dragen van de kerk in fi-
nanciële zin.

Het thema is: “Geef voor je kerk”.  
Om ook in de komende gene-
raties op een moderne manier 
kerk te kunnen blijven, moeten 
we ook echt om elkaar geven. 
Zowel in pastorale, diaconale 
, liturgische als ook in financi-
ele zin.   Wij blijven proberen 
verbindingen te leggen tussen 
verschillende generaties, tussen 
culturen, tussen rijk en arm, ver 
weg en dichtbij. 
Dat doen wij door een open en 
gastvrije geloofsgemeenschap 
te zijn waar iedereen van harte 
welkom is.
Graag willen wij dank te zeggen 
aan diegene die ons reeds jaren 
ondersteunen, maar ook vragen 
om ondersteuning van diegene 
die dat tot nu toe nog niet ge-
daan hebben.

Om het een en ander te kunnen 
realiseren hebben wij die onder-
steuning hard nodig.
Wij verzoeken u daarom vrien-
delijk om vrijwillig een bijdrage 
te doen voor het in stand hou-
den van onze parochie, geef 
net als wij om onze kerk. (Als 
geloofsgemeenschap maar ook 
voor het in stand houden van 
ons prachtige kerkgebouwen.)
Indien u geen brief ontvangt, 
voor eind januari 2020, dan vra-
gen wij  door dit artikel om U  te 
verbinden met onze parochie en 
een vrijwillige bijdrage te doen.
Dit kan door overschrijving op 
een van onderstaande bankre-
keningnummers onder vermel-
ding van uw naam en gezinsbij-
drage 2020.

T.n.v. Parochie H. Damiaan de 
Veuster, Helmond
Inz. Lucia IBAN 
NL 56 RABO 0171027507

Inz. OLVrouw: IBAN 
NL 91 RABO 0162 438 982

Inz. Trudo: IBAN 
NL 54 RABO 0149 600 534

Heel veel hartelijke dank,
Bestuur en Pastoraal team.

Kerkbalans, 2020
'Geef voor je kerk'

DAMIAAN

Sint Lucia
Voor de informatie avond op 
kunt u de communicant aan-
melden.
Hoe? Stuur een E-mail: paro-
chiebestuur@damiaanhel-
mond.nl dat wij het aantal pro-
jecten kunnen bestellen.
Waar? Lucia kerk, Hoofdstraat 
159 Mierlo-Hout.
Wanneer? 20 februari om 20.00 
uur, duurt een half uur.
Voor wie? Voor ou-
ders van communicanten  
(kinderen van groep 4).

Bij het inschrijven van de com-
municant ontvangt u informatie 
over de voorbereiding. De kos-
ten van €40,= kunt u contant 
afrekenen. Bij dit bedrag is het 

project en zijn de communie-
foto’s inbegrepen. Dit bedrag 
mag nooit een reden zijn om 
niet mee te kunnen doen.

Van harte welkom!
Norbert Swagemakers, pastoor
Data van de communievierin-
gen:
Op zondag 17 mei wordt de Eer-
ste Communie om 10:15 uur ge-
vierd met de basisschool In het 
Hart van het Hout.
Op zondag 17 mei wordt de 
Eerste Communie om 12:00 uur 
gevierd met de basisschool de 
Vendelier.

Op zondag 24 mei wordt de Eer-
ste Communie gevierd met de 
basisschool OBS ‘t Hout.

Voorbereiding 
Eerste Heilige Communie  

Damiaan: In 2020 zullen wij weer 
als parochie deelnemen aan de 
Lourdesbedevaart. U kunt zich 
hiervoor reeds aanmelden bij 
diaken Ton Schepens. 

De periode van de bedevaart is 
van 13 t/m 18 september 2020. 

De ervaring van de afgelopen 
jaren is, dat de deelnemers er 
met veel genoegen op terug-
kijken. Naast de vieringen is er 
voldoende ruimte om elkaar te 
ontmoeten. De deelnemers van 
de afgelopen jaren zeggen er 
met meer energie en gesterkt 
van terug te komen. Namens de 
parochie mag ik weer als reislei-

der mee gaan.
Voor opgave en/of voor nadere 
informatie kunt u contact opne-
men met: 

Ton Schepens, Diaken
Email: diakenschepens@
damiaanhelmond.nl, 
tel. 0615690059.

DAMIAAN

Gaat u mee naar Lourdes?

Gezins-
vieringen
M.m.v. basisschool In het 
Hart van het Hout 2020: 

26 januari 2020 10.15u 
Luciakerk

15 maart 2020 10.15u 
Luciakerk

10 april 2020 15.00u 
Goede Vrijdag Luciakerk

Gij zult Het vinden. 
Niets vermoedend zagen de herders,

plotseling het licht bij nacht.
Hoorden zij de engel spreken,

welk een Wonder was gebracht.
Laat ons gaan, en ja zij vonden,

in een kribbe neergelegd.
Wat hun duidelijk de engel,
in die nacht had aangezegd.

Dit moest heel de wereld weten,
overal zijn zij gegaan.

Sprekend van het grote Wonder,
wat zij daar hadden verstaan.

Nog klinkt voort de stem der eng’len,
zoekt het Heil door God gebracht.

Ga toch heen zie,
merk het Wonder,

waarom langer nog gewacht??
Dan zal Kerstfeest blijdschap geven,

herders zijn ons voorgegaan.
Gaande,vindend, zo gesproken,

laat het u ook alzo gaan.

Gerrit Kloos. Foto: Bron Parochie Damiaan

Amber Kuijpers
Maud Verberne
Heidi Grinwis
Floor Savenije
Lisa Michielsen
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St. Lucia
Inge 

van de Westerlo

St. Lucia
Brent 

Verhappen

St. Lucia
Kira 

Kellenaars

St. Lucia
Chaylena 
Langeveld

St. Lucia
Lieve 

den Ouden

St. Lucia
Frankie 

van Stiphout

St. Lucia
Oscar 

Heldens

St. Lucia
Fayé 

Baysali

St. Lucia
Peter 

Alleblas

St. Lucia
Jennely 

Klaassens

St. Lucia
Givani 

de Vormer

St. Lucia
Maxime 
Sanders

St. Lucia
Zoë TrikiNorah 
van Duijnhoven

St. Lucia
Noel 

Hengerics

St. Lucia
Ivy 

Hermans

St. Lucia
Linh-Mei 
Treverlo

St. Lucia
Jaivey 

de Crom

St. Lucia
Damian 
van Toor

St. Lucia
Jip 

Welten

St. Trudo
Arthur 

Sanders

St. Trudo
Camilla 

van Hoof

St. Trudo
Florentijn 

Fleuren

St. Trudo
Kaj 

Verhoeven

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

“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

WWW.DAMIAANHELMOND.NL



10e jaargang • nummer 2          December 2019

9

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 tijd gaat snel. In januari jl. 
heb ik mijn intrek genomen in 
de pastorie van Mierlo-Hout. 
Vanaf het allereerste moment 
voelde het goed: dit wordt mijn 
nieuwe thuis. 

In de kennismaking met ver-
enigingen,  doop- en huwelijks-
voorbereiding, huis- en zieken-
bezoek, maar ook gewoon met 
heel af en toe een boodschap in 
de winkel, verkende ik de nieu-
we parochie. Hoogtepunt was 
onbetwist de feestelijke installa-
tieplechtigheid door Deken Paul 
Janssen waarbij tevens mijn vijf-
entwintig jarig priesterjubileum 
gevierd werd. De Collega en di-
aken Ton Schepens mocht mij 
namens de parochie een prach-
tige stola overhandigen waarop 
de Twaalf Apostelen staan afge-
beeld. Dat gebaar van de stola 
doet mij denken aan de Bijbel-
tekst van Jezus: ‘Komt allen tot 
Mij die uitgeput zijt en onder 
lasten gebukt, en Ik zal u rust 

en verlichting schenken. Neemt 
mijn juk op uw schouders en 
leert van Mij: Ik ben zachtmoe-
dig en nederig van hart; en gij 
zult rust vinden voor uw zielen, 
want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht’ (Matteüs 11,28-30).

Enerzijds mag ik zelf tot Hem 
gaan om bij Hem verlichting te 
vinden, anderzijds mag ik als 
pastor bijdragen dat wie zich 
belast en beladen voelen zacht-
moedig tegemoet te treden en 
bij Hem rust en verlichting vin-
den. De eucharistievieringen in 
de weekenden en op donder-
dagavond mag ik persoonlijk zo 
beleven.  Samen vinden we rust 
en doen nieuwe kracht op zodat 
we weer verder kunnen op onze 
levensweg.

Misschien klinkt dit allemaal 
een beetje plechtig en vroom, 
maar plezier, gezelligheid, mee 
aanpakken waar nodig, hoort er 
ook bij. Het gewone dagelijkse 
leven met alle wisselvalligheden 
ervan maken het op dit adres 

van de Hoofdstraat tot een fijn 
leven met voldoende afwisse-
ling. Dat laatste mede dankzij U 
die mij in uw midden hebt op-
genomen. 

Het komende jaar hoop ik van-
uit Mierlo-Hout de parochie in 
te gaan zodat alle wijken die 
ertoe behoren bekend terrein 
worden. Met het parochiebe-
stuur zoals u kunt lezen in deze 
uitgave van de Damiaan, willen 
we ons tevens verdiepen in hoe 
we verder op weg willen gaan. 
Ook dat zal ervoor zorgen dat ik 
steeds meer betrokken zal raken 
met wat hier leeft. Tijdens de 
jaarlijkse parochiereis naar de 
Heilige Damiaan in Leuven viel 
mij in zijn levensverhaal op hoe 
Damiaan begaan was met de 
mensen voor wie hij de reis naar 
Honolulu gemaakt had. Met 
eenzelfde inspiratie en samen 
met velen in de parochie, hoop 
ik dat hier te mogen doen.

Norbert Swagemakers, pastoor.

Alweer een jaar pastoor
DAMIAAN

Pastoor Swagemakers showt zijn nieuwe stola 
(Foto Cofoto, Mario Coolen). 

WWW.DAMIAANHELMOND.NL
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Lamellen, jalouzieën plisé 
ramen en deuren.

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Laat uw trap stofferen 
met tapijt voor E 295,-

Helmond
www.williesstoffering.nl

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Rolluiken, luifels, 
screens en garagedeuren
Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Wilt u een 
familiebericht 

plaatsen? Mail naar: 
advertentie@

damiaanhelmond.nl 
of bel: 0492-845350.

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

E-mail: 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 Norbert Swagemakers, tel. 522930.

Trudopastorie, Dorpsstraat 34, 5708 GH  Helmond. Tel.: 0492-523147
E-mail: diakenschepens@damiaanhelmond.nl. Pastorietijden: Ma. t/m vr. 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

Kerstsfeer op de Hoofdstraat in Mierlo-Hout (Foto Cofoto, Mario Coolen).

bedankt u voor het vertrouwen
in 2019 en wenst u

prettige feestdagen en een 
voorspoedig en gezond 2020!

AD
COMMUNICATIE

wilt u uw boodschap kwijt in Brandevoort,
Mierlo-Hout of geheel Helmond?

ONDERNEMER

Adcommunicatie wil u graag ten dienste zijn: 
info@adcommunicatie.nl of bel 0492-845350.

(12x per jaar, 5000 ex.) (12x per jaar, 5000 ex.)

(52x per jaar, 40.000 ex.).

VOOR AL UW DRUKWERK|WEBSITES|OUTDOOR|VERSPREIDING|ADVERTENTIES
OOK OP INTERNET EN SOCIAL MEDIA

WWW.HELMONDNU.NL | WWW.ONSMIERLOHOUT.NL
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Het blijft een uitdaging de 
bouw van de kleuter- en lagere 
school St. Charles Lwanga in 
Kifukamisa, maar wat is er in 5 
jaar tijd al veel bereikt! Tijdens 
de twee werkbezoeken dit jaar 
mocht ik de afwerking van het 
achtste klaslokaal bewonderen. 
Er was nog een verrassing ... het 
uit palen en matten opgebouw-
de noodlokaal was door vele 
kleine bijdragen van de ouders 
van de leerlingetjes omgetoverd 
in een houten noodlokaal en 
zelfs geverfd in de kleuren van 
de school. Het is aandoenlijk 
te merken, dat de (overwegend 
arme-) ouders trots zijn op hun 
school en dit voor elkaar bren-
gen!

Inmiddels zijn er ruim 350 leer-
lingetjes en 19 onderwijzers. In 
Oeganda is het voor kinderen 
heel anders om naar school te 
gaan dan voor de kinderen hier 
in Nederland.
Kinderen gaan vanaf ongeveer 
3 jaar naar de kleuterschool, 
dit heet in Oeganda Nursery 
School. Het kleuter onderwijs 
is verdeeld in Baby Class; Mid-
dle Class en Top Class. Aan het 
einde van Top Class moeten de 
kleutertjes zes jaar oud zijn en 
een test afleggen om te mogen 

doorstromen naar het lager on-
derwijs. De lagere school heet 
in Oeganda Primary school. De 
klassen zijn daar niet verdeeld in 
groep 1 tot en met 8. De klassen 
gaan van P1 tot P7. Dus je hebt 
P1, P2, P3, P4, P5, P6 en P7. De 
P betekent hierin Primary. Aan 
het einde van P7 moeten de 
kinderen een examen afleggen, 
het Primary Leavers. In Neder-
land is dit de cito toets in groep 
8. Daarna kunnen kinderen als 
hun ouders het kunnen betalen 
verder naar het middelbaar- of 
beroepsonderwijs.

Zoals men op onze website 
www.obumu.nl kan zien heeft 
onze stichting sinds 2014, dank-

zij uw financiële hulp, 8 klassen 
kunnen bouwen en de school 
ook van grondwater en een toi-
letgebouw voorzien.
Via een voedselprogramma van 
onze partner SOS-Malta krijgt 
men op school twee maaltijden 
per dag, wat in Oeganda bij-
zonder is. Velen komen nuchter 
naar school, omdat de ouders 
zich slechts een avondmaaltijd 
kunnen veroorloven. 
 
Daarnaast is er in 2017 op de 
school een driejaarlijkse cursus 
gestart voor de de vele analfa-
bete vrouwen in de streek. De 
eerste twee jaar leren zij taal en 
rekenen in hun eigen taal waar-
voor jaarlijks een overgangsexa-
men wordt gedaan. Eenmaal 
deze tweejarige cursus met 
goed gevolg te hebben doorlo-
pen, kan men een derde cursus 
volgen. Op dit moment is dit 
een naaicursus en zijn er 10 en-
thousiaste cursisten, die dit cou-

peuse diploma willen halen. Een 
geboden mogelijkheid om in 
hun inkomen te gaan voorzien.

Een bijzonder en succesvol pro-
ject constateren wij wanneer wij 
het jaarlijks bezoeken.  

Naast alle administratieve ver-
antwoording voelen zij zich ook 
verantwoordelijk naar ons toe 
door onderwijs te geven op een 
hoog peil, zodat zij nu binnen de 
korte tijd tot een van de beste 
scholen in zuidwest Oeganda 
bekend staan.

Het blijft een uitdaging om weer 
fondsen bij elkaar te brengen 
zodat ook klas 9, het laatste 
klaslokaal, in 2020 gebouwd 
kan worden maar hier is weer   
€ 3000,- voor nodig.

Helpt u stichting Obumu Ne-
derland - Uganda mee ook deze 
klas te realiseren?
Dit kan via Rabo-rekening: NL-
47RABO 0323995020 of via het 

winkelwagentje op onze web-
site www.obumu.nl
Hermine van Asten-Wennekers
Voorzitter stichting Obumu Ne-
derland – Uganda 

We zijn er nog niet! 
Voor Obumu Nederland: Oeganda een uitdaging 

 
 
 

STICHTING OBUMU NEDERLAND-UGANDA  

  

 

 

 
 
 
Voor Obumu Nederland – Oeganda een uitdaging ... We zijn er nog niet! 

Het blijft een uitdaging de bouw van de kleuter- en lagere school St. Charles Lwanga in 
Kifukamisa, maar wat is er in 5 jaar tijd al veel bereikt! 
Tijdens de twee werkbezoeken dit jaar mocht ik de afwerking van het achtste klaslokaal 
bewonderen. Er was nog een verrassing ... het uit palen en matten opgebouwde noodlokaal 
was door vele kleine bijdragen van de ouders van de leerlingetjes omgetoverd in een houten 
noodlokaal en zelfs geverfd in de kleuren van de school.  
Het is aandoenlijk te merken, dat de (overwegend arme-) ouders trots zijn op hun school en 
dit voor elkaar brengen! 
 

   

Inmiddels zijn er ruim 350 leerlingetjes en 19 onderwijzers. In Oeganda is het voor kinderen 
heel anders om naar school te gaan dan voor de kinderen hier in Nederland. 

Kinderen gaan vanaf ongeveer 3 jaar naar de kleuterschool, dit heet in Oeganda Nursery 
School. Het kleuter onderwijs is verdeeld in Baby Class; Middle Class en Top Class. Aan het 
einde van Top Class moeten de kleutertjes zes jaar oud zijn en een test afleggen om te mogen 
doorstromen naar het lager onderwijs. De lagere school heet in Oeganda Primary school. De 
klassen zijn daar niet verdeeld in groep 1 tot en met 8. De klassen gaan van P1 tot P7. Dus je 
hebt P1, P2, P3, P4, P5, P6 en P7. De P betekent hierin Primary. Aan het einde van P7 moeten 
de kinderen een examen afleggen, het Primary Leavers. In Nederland is dit de cito toets in 
groep 8. Daarna kunnen kinderen als hun ouders het kunnen betalen verder naar het 
middelbaar- of beroepsonderwijs. 

OBUMU Nederland-Uganda  
 
Telefoonnr.:  0031 6 388 37 457  
Internet:      www.obumu.nl 
E-mail:        voorzitter@obumu.nl 
KvK nr.  60561084 
ANBI 
Bankrekening:  RABObank:  
IBAN: NL47RABO 0323995020 
BIC: RABONL2U 
. 
 

Postadres| Tivoli 11 | 5709CR | Helmond | Nederland 
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Kerstprogramma 2020 Damiaanparochie

Rond de Luciatoren Rond de Trudotoren
Dinsdag 24 december kerstavond:
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid 
en St. Anna.
17:00 uur Kerstviering m.m.v. Koor Les 
Fammes de Notre Dame

Damiaanhuis Kapel Zorgcentrum Alp-
honsus:
18.00uur Kerstviering met samenzang

Lucia kerk Mierlo-Hout
16.00 uur Peuter en kleuterviering. Dit 
is een korte viering. We zingen samen 
kerstliedjes en het kerstverhaal wordt 
verteld. Er wordt samen gebeden maar 
het is geen H. Mis en er is geen commu-
nie.

17.00 uur Gezinsmis m.m.v. de werkgroep 
van de blaaskapel. Dit is een eucharistie-
viering bedoeld voor kinderen v.a. groep 
5 met hun ouders.

19:00 uur Kerstviering met medewerking 
van Annelieke Merkx. Tijdens deze vie-
ring wordt een speciale Kinderwoord-
dienst gehouden.
21.00 uur Nachtmis m.m.v. het kerkkoor 
Cantemus Domino.

Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.15 uur Plechtige Hoogmis van Kerst-
mis m.m.v. het Kerkkoor Cantemus Do-
mino. Er is kinderwoorddienst.
14.00 – 16.00 uur kerk open om kerststal 
te bezoeken.

Donderdag 26 december: Tweede Kerst-
dag
10.15 uur Plechtige Hoogmis m.m.v.  

Seniorenkoor.
Vanwege de gedachtenis aan de heilige 
Stefanus is de Misintentie voor overle-
den slachtoffers van geweld.
14.00 uur – 16.00 uur kerk open om kerst-
stal te bezoeken.

Zaterdag 28 december, Heilige Familie, 
Jezus, Maria en Jozef:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voor-
zienigheid en St. Anna, samenzang.
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout volks-
zang.

Zondag 29 december, Heilige Familie, 
Jezus, Maria en Jozef:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoog-
mis m.m.v. het seniorenkoor.

Dinsdag 31 december Oud en Nieuw:
19.00 uur Oudejaarsviering met samen-
zang
Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaar:
Heilige Maria, Moeder van God.
10.15 uur Hoogmis m.m.v. het kerkkoor 
Cantemus Domino.

Zaterdag 4 januari:
Openbaring des Heren (feest van Drie-
koningen):
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voor-
zienigheid en St. Anna.
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout.

Zondag 5 januari:
Openbaring des Heren (feest van Drie-
koningen): 
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoog-
mis m.m.v. het kerkkoor Cantemus Do-
mino.

Dinsdag 24 december, Kerstavond:
17.30 uur Peuter- en kleuterviering. Dit is 
een korte viering met liedjes, verhaaltjes 
en gebedjes speciaal bedoeld voor de al-
lerkleinsten. Dit is géén mis, er is geen 
communie.

19.00 uur Gezinsviering, dit is een mis 
met communie speciaal bedoeld voor 
kinderen vanaf groep 5 met hun ouders.
22.00 uur Kerstviering met medewerking 
van het Trudo koor.

Woensdag 25 december, 
Eerste Kerstdag:
10.30 uur Kerstviering met medewerking 
van het Gregoriaans koor.

Donderdag 26 december, 
Tweede Kerstdag:
10.30 uur Eucharistieviering met mede-
werking van het Maria koor.

Zondag 29 december:
10.30 uur Eucharistieviering met mede-
werking van het koor Femmes de Notre 
Dame.

Dinsdag 31 december, Oudjaar:
Geen dienst.

Woensdag 1 januari 2020, Nieuwjaar:
10.30 uur Eucharistieviering met mede-
werking van het koor Femmes de Notre 
Dame.

HET PASTORAAL TEAM EN HET DAMIAAN 
PAROCHIEBESTUUR WENSEN U EEN ZALIG, 

VREDEVOL EN EEN GEZEGEND 2020!


