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Kerstgedachte: Alle beetjes helpen

December 2018

in deze

uitgave

DAMIAAN

Elke morgen valt de krant in
de bus en elke morgen staat hij
vol van allerlei ellende die ik de
avond daarvoor al drie keer op
tv heb gezien: volkeren en religies met elkaar in oorlog, aanslagen, mensen op de vlucht,
nergens een veilig thuis, een
aarde die opwarmt, de lucht die
vervuilt, mensen achter muren,
grenzen van prikkeldraad, wankele bootjes die vergaan!
En dan wordt het Kerstmis en
zingen we over vrede op aarde.
Maar dan denken we misschien:
dat lukt ons nooit, wij kleine
mensen tegen al dat geweld. We
zingen van licht maar het blijft
donker, we geloven dat God
mens is geworden, maar zien
tegelijkertijd hoeveel mensen
denken dat ze God zijn! Al onze
goede wil beschiet er dus ogenschijnlijk niet aan. Dan kunnen
we misschien denken: de oorlog
is te groot, de armoe te schrijnend, de rij vluchtelingen te
lang, er is geen redden aan. We
voelen ons klein en machteloos
bij al dat groot geweld en al dat
vele verdriet en dus geven we
het op. En dat is niet goed, want
we kunnen wel degelijk wat
doen! Dan denk ik aan het verhaal over een club kleine mieren
die er samen op uit trokken om
eten te zoeken. Ze klommen tegen een boom op, tenminste dat
dachten ze, maar toen ze goed

In goed overleg met Super Sociaal is ook dit jaar besloten om
onze parochianen en de scholen, te vragen een bijdrage te leveren aan de kerstuitgaven van
diegenen die het in onze maatschappij moeilijk hebben en
daarom gebruik moeten maken
van Super Sociaal en stichting
Lief. Door allerlei maatschappelijke omstandigheden is het
aantal mensen dat een beroep
moet doen op super-sociaal
gestegen en stijgt helaas nog
maandelijks.
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
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Nieuwe pastoor
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Bakkie troost
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De Kleine kerstgroep in het kapelleke van Binderen (foto: Toon van de Wijk).
keken zagen ze dat het de poot
van een olifant was. Die voelde
natuurlijk niks van die mieren,
totdat ze in zijn oor kropen.
Honderden mieren trokken de
grote donkere gang van zijn oor
in en toen werd die olifant onrustig.
Binnen in zijn oor jeukte het van
jewelste, maar hij kon met zijn
poot zijn oor niet in. Hij ging op
de grond liggen kronkelen want
het bleef maar jeuken. Tot de
mieren het daglicht weer opzochten en naar buiten kropen.
Die hadden het grootste plezier
want nu wisten ze dat wat klein
is, niet hoeft te verliezen van wat

heel groot is. Al die kleine beestjes samen wonnen het van die
reusachtige olifant.
Uw kerstkaart, uw tientje voor
het goeie doel, uw lichtje voor
een ander, uw hartelijk woord
voor een vreemde, het thuis dat
u biedt aan kinderen en kleinkinderen, uw bloemetje zomaar
door het jaar, uw bidden en zingen met elkaar in onze kerken,
een complimentje, niet alles
gewoon vinden, even zwaaien
naar iemand, verdriet delen, de
zorg van een ander niet weglachen, op tijd dank je wel zeggen,
haar hand op jouw schouder,
zijn arm om jou heen. Samen

het geloof bewaren dat al die
kleine dingen het kunnen winnen van het grote geweld zoals
die kleine mieren het wonnen
van die grote olifant. Alle beetjes
helpen, volhouden dus.
En sámen blijven geloven in De
Ander, Emmanuel, God met ons!
“Hij is dichterbij dan wij kunnen
dromen”. Ons aller houvast.
Met deze gedachten wens ik
U, mede namens het pastorale
team en het parochiebestuur
een Bemoedigend, Gezegend en
Zalig Kerstfeest!
John van de Laar,
pastoor/deken

Kerstpakkettenactie Damiaanparochie
DAMIAAN

Bedevaart

ook. Het meedoen, het solidair
zijn met de armen is belangrijker dan de omvang van uw gave.
In de periode van 10 t/m 24 december kunt u, uw kerspakket
of enkele levensmiddelen 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 stichting
Lief terecht komen, waardoor
de mensen die gebruik moeten
maken van deze organisaties
ook een beetje de Kerstgedachte
voelen middels de levensmiddelen die men daar kan krijgen/
kopen.
Als u niet in staat bent om levensmiddelen en/of een kerst-

pakket beschikbaar te stellen
kunt U natuurlijk ook uw geldelijke bijdrage in een gesloten enveloppe met daarop “Kerstgave
2018” in de brievenbus doen van
de eerdere genoemde pastorie
in Stiphout, en bij de pastorie in
Mierlo-Hout (Hoofdstraat 157).
Ook deze gave zullen ter beschikking van de armen komen.
Op deze manier komen uw gaven/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 Damiaanparochie,
omdat de pastorie in MierloHout gedurende deze periode
minder bezet is.Hartelijke dank

namens de vele mensen die wij
hopen te kunnen helpen. Voor
nadere informatie kunt U contact opnemen met diaken Ton
Schepens van de Damiaanparochie, tel. 06-15690059.

Kerstprogramma 12

GOED
DRUKWERK
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE
BELLEN!

OOK VOOR UW
RECLAME
VERSPREIDING

0492-845350
info@
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Vrijdag 10 mei 2019:

11.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout

Jeroen Janssen
Lisette van Hoof

Kerkbalans, 2019, “Geef voor je kerk”
DAMIAAN

In januari 2019 zullen alle gezinshoofden van onze parochie
Heilige Damiaan de Veuster een
brief ontvangen waarin wij U
vragen om de parochie te ondersteunen. Onder de naam
Kerkbalans wordt landelijk
aandacht gevraagd voor het
samen dragen van de kerk in financiële zin.
Het jaarthema is: “Geef voor je
kerk”. Om ook in de komende
generaties op een moderne
manier kerk te kunnen blijven
moeten we ook echt om elkaar geven. Zowel in pastorale,
diaconale , liturgische als ook
in financiële 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

Pastoor Elsenstraat 18,
5706 VP Helmond
0492-551136
www.van-der-vorst.nl

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten
T 040 - 281 35 69 • www.kluijtmansnatuursteen.nl

Authentieke en eigentijdse
grafmonumenten naar eigen
ontwerp met laagste prijsgarantie

NOTEN
Grafmonumenten

Het grootste assortiment grafaccessoires
20 Jaar garantie

Grafmonumenten
Asbestemmingen
Onderhoud
Restauratie
Gravendienst
Begraafplaatsbeheer

www.notengrafmonumenten.nl

info@notengrafmonumenten.nl

Churchilllaan 121 - 5705 BK Helmond - 0492 525705

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

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 gedaan hebben.
Om het een en ander te kunnen
realiseren hebben wij die ondersteuning hard nodig.
Wij verzoeken u daarom vriendelijk om vrijwillig een bijdrage
te doen voor het in stand houden 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 2019, dan vragen 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 bankrekeningnummers onder vermelding van uw naam en gezinsbijdrage 2019.
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

Vanuit het Vaticaan

Het aantal katholieken is wereldwijd ruim veertien miljoen
gelovigen toegenomen. Het
aantal priesters, religieuzen en
seminaristen is daarentegen gedaald.

Specialist en trendsetter
in betaalbare en duurzame
grafmonumenten

December 2018

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.

Dat meldt de Vaticaanse missiepersdienst Fides op grond van de
laatste cijfers over 2016. De groei
van de in totaal 1,3 miljard katholieken vond vooral plaats in
Afrika en de Amerika’s. Alleen in
Europa daalde het aantal katholieken voor het derde opeenvolgende jaar.
Genomen op de totale wereldbevolking daalde het percentage
katholieken enigszins, waarbij
de relatieve daling het sterkst
was in Afrika (- 0,18%) en Europa
(-0,11%).
Minder priesters
Hoewel het aantal bisschoppen
wereldwijd met 49 toenam tot

Kerstconcert
in de
St. Trudo
kerk

5.353, nam het aantal priesters
met 687 af tot 414.969. De grootste daling van het aantal priesters was in Europa met 2.583, op
afstand gevolgd door het Amerikaanse continent met 589.
Groeiers waren nog steeds Azië
(1.304) en Afrika (1.181).
Meer diakens
In Europa en de Amerika’s groeide alleen het aantal permanent
diakens met respectievelijk 145
en 842. Wereldwijd zijn er 45.609
diakens, 982 meer dan het jaar
ervoor.
Priesterreligieuzen
Het aantal priesterreligieuzen
daalde voor het vierde achtereenvolgende jaar tot een totaal
van 52.625. De sterkste dalers
waren opnieuw Europa (614), de
Amerika’s (503), maar ook Azië
(373), Oceanië (64) en Afrika (50).
Het gaat om een daling van 3%.

ST. TRUDO

Het vrouwenkoor Confetti gaat
op 23 december, samen met de
slagwerkgroep van Fanfare “De
Vooruitgang” een kersconcert

Vrouwelijke religieuzen
Het aantal vrouwelijke religieuzen kwam met een daling van
1,65% (10.885) uit op 659.445.
Weliswaar was er groei in Afrika
(943) en Azië (533), maar sterke
daling was er in Europa (8.370),
de Amerika’s (3.775) en Oceanië
(216).
Seminaristen
Het aantal seminaristen daalde
wereldwijd met 683 tot 116.160.
Het enige continent met substantiële groei was Afrika met
1.455. In de Amerika’s en Europa was sprake van forse daling
(resp. 1.123 en 964).
Waar bij de diocesane seminaristen een groei was van duizend, bijna allemaal in Afrika,
was er bij de reguliere priesterstudenten een forse daling van
1.682, vooral in de Amerika’s
en Europa, maar ook in Azië.
(KN/Fides).
verzorgen in de Trudokerk. De
aanvang is om 15.00 uur. Evenals
voorgaande jaren zal dit weer
indrukwekkend zijn.
U bent van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn.

WWW.DAMIAANHELMOND.NL
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Bedevaart naar
Lourdes
DAMIAAN

Altijd al willen weten waar de
hemel op aarde te vinden is? In
Lourdes! Vraag het maar aan de
miljoenen pelgrims die elk jaar
dit bedevaartsoord in de Franse
Pyreneeën bezoeken.
Elke dag gaan duizenden mensen naar de grot waar Maria in
1858 aan het meisje Bernadette
Soubirous verscheen. En misschien vindt u dat ook wel, als u
een keer meegaat.
Lourdes
Lourdes ligt aan de voet van de
Pyreneeën in Zuid-Frankrijk.
Sinds de verschijningen van
Maria is het stadje uitgegroeid
tot de belangrijkste Mariabedevaartplaats ter wereld. Mensen
gaan naar Lourdes om steun te
zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om even stil te

door jan van rest

Als militair naar
Lourdes
Het was in de late jaren ‘50
van de vorige eeuw. Ik was in
militaire dienst en wel bij de
Koninklijke Luchtmacht. Het
Katholieke deel van de luchtmacht had de goede gewoonte
met enige regelmaat een pelgrimage naar Lourdes te organiseren. Iets wat overigens in de
hele krijgsmacht wel gebeurde.
Voor de ‘leken’ onder u: in 1858
is Maria in Lourdes verschenen
aan het herderinnetje Bernadette Soubirous. Vanaf toen is
er een wereldwijde pelgrimage
naar Lourdes ontstaan ter ere
van Maria. Onlangs is er ook

zijn bij de grot van de verschijningen.
De reis staat gepland van:
11-16 september 2019 per
vliegtuig NLZ €830,-

De reissom van is inclusief:
• Vervoer per bus of vliegtuig
vanuit Nederland naar
Lourdes en vice versa
• Transfer van station/vliegveld
Lourdes naar hotel/accueil
• Verblijf in Lourdes op basis
van volpension in hotel of
accueil
• Bij verblijf in accueil:
volledige verzorging
• Reisverzekering
(voor inwoners van Nederland)
• Annuleringsregeling
• Nederlandstalig programma
• Eigen reisleiding

voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom. U reist dan al vanaf €250
mee naar Lourdes.

CZ
Bent u cliënt bij Zorgverzekeraar
CZ? Dan kunt u onder bepaalde

Kinderkorting
Voor kinderen tot en met 12
jaar geldt een korting van 50

nog een groep vanuit onze Damiaan-parochie naar Lourdes
geweest.
Ook voor 1959 werd er een
Luchtmacht-pelgrimage georganiseerd en omdat ik stevig
verkering had, leek mij dit een
uitgelezen kans om met mijn
lief op stap te gaan. Er moesten
natuurlijk wat drempels overwonnen worden; wij waren niet
getrouwd, “dus moest je de kat
niet op het spek binden”, zullen
onze ouders gedacht hebben
(let wel: het was 1959!) Voor de
kosten hoefden we het niet te
laten; die bedroegen Fl. 160,per persoon. 160 gulden; ca 80
euro! Voor dat geld zouden we
gedurende een paar weken heel
Frankrijk per bus doorkruisen,
plus een stukje Spanje.
Wij bedachten dat we ons in
Lourdes zouden kunnen verloven, dat bespaarde het thuisfront ‘n hoop drukte en kosten
voor een verlovingsfeest. Onze
ouders gingen na lang nadenken akkoord onder de voorwaarde dat er twee chaperonnes uit de familie zouden meegaan om een oogje in het zeil te
houden.
Voor ons geen probleem, bovendien bleek na korte tijd dat
die twee onderweg verliefd
raakten, dus daar hadden wij
verder geen omkijken naar.
Alle deelnemers moesten samenkomen in het KMT (Katholiek Militair Tehuis) in Breda,
voor kennismaking en informatie over de komende reis.
Toen bleek ook dat er meerdere
aalmoezeniers zouden meegaan, zodat het voor ons extra
lastig zou worden om in zeven
sloten tegelijk te lopen. Daarna

gingen de mannen naar een
kazerne van de Luchtmacht, en
de dames naar Bouvigne, om er
de nacht door te brengen. Dat
bleef de hele reis zo: mannen en
vrouwen apart van elkaar.
De andere ochtend was het al
vroeg dag; om 05.15 uur moesten we opstaan, zo vermelden
mijn aantekeningen, en gingen
we naar Bouvigne voor een eucharistieviering om 06.00 uur(!).
We gingen immers ter beevaart
De groep bestond uit 76 mensen, en we reisden met twee
bussen. Door België naar Frankrijk. Een mooie tocht, maar autoroutes waren toen nog niet
dik gezaaid. Dus meestal over
Routes National. Tegen de
avond en na het diner kwamen
we aan in ons hotel in Parijs.
Na ons wat opgefrist te hebben trokken we de stad in. We
keken onze ogen uit! Wat een
stad. Alles was nieuw voor ons.
De tweede dag: ook weer bijtijds op pad, net als alle volgende dagen. Via Nevers aan de
Loire, waar Bernadette in een
waslaag ligt opgebaard, naar
Vichy en vervolgens naar Sète
aan de Middellandse Zee. We
reden toen via Millau aan de
Tarn. D.w.z. eerst dalen en dan
weer sterk stijgen. Dat is nu niet
meer nodig; sinds enkele jaren
ligt er een prachtig viaduct op
slanke pijlers, zo’n 300 m boven
en over de Tarn.
Het was ook een spectaculaire
tocht door de Cevennen. Lang
en vermoeiend door de vele
bochten, beklimmingen en afdalingen, maar we kwamen er:
in Sète! Aan de Middellandse
zee. Geweldig!
Elke avond dineerden wij in een

procent op de reissom. Heeft u
interesse om als gezin of met
een groep kinderen aan een
bedevaart naar Lourdes deel te
nemen? Neem dan even contact op voor nadere informatie
en (aangepaste) programmamogelijkheden.

Meer informatie
Diaken Ton Schepens.
Pastorie Stiphout.
(0492-523147)
Pastoor John van de Laar.
Pastorie Uden
(0413-322137).

restaurant of hotel, en overdag
bleef het bij een eenvoudige
picknick en plein air. (En praktisch elke dag begon met een
Eucharistieviering!)
Na Sète gingen we niet meer
zuidwaarts, maar richting westen; min of meer langs de voet
van de Pyreneeën. Weer een
mooie, lange rit door de wijnvelden, waarbij we in Carcassonne
belandden. Carcassonne: is een
middeleeuwse vestingstad met
dikke, hoge muren. Prachtig
en heel interessant. Tegen de
avond bereikten wij het doel
van de reis: Lourdes. Na ons
in het hotel opgeknapt en gedineerd te hebben, gingen we
richting grot. Onderweg daarheen zagen we merkwaardige
uitingen van commercie en devotie, zoals een gigantisch aantal plastic madonna’s gevuld
met Lourdeswater, pelgrims die
op hun knieën de grond voor de
grot kusten, en kaarsen in alle
afmetingen. ‘s Avonds waren
we getuigen van de lichtprocessie, die maakte wel indruk
op ons.

Het staat er allemaal wat koeltjes, maar het deed ons toch
wel wat.
De derde dag vertrek uit Lourdes, voor het meest spectaculaire onderdeel van de reis:
de tocht door de Pyreneeën.
Langs diepe kloven en majestueuze bergen. Fantastisch!
Na de Spaanse grensovergang
hadden we te maken met het
Franco-regime. Bij elk plaatsje,
hoe klein ook, stonden twee
waakzame militairen. Uiteindelijk kwamen we in Jaca,
toen Pamplona en tenslotte in
San Sebastian, prachtig gelegen aan een baai van de Golf
van Biskaje. Het bleek ook een
heel gezellige en mooie stad te
zijn. Na de overnachting ging
het weer verder; nu naar Biarritz in Frankrijk. Dus we waren
weer op de terugweg; naar het
noorden. Langs St. Jean de Luz
met zijn vissershaven, via Les
Landes met onafzienbare pijnbossen, volgden nog Bordeaux,
Saintes en Parijs.
Na de overnachting in Parijs
volgde de thuisreis: Breda. Daar
namen we afscheid van onze
medereizigers, bedankten de
organisatoren van de reis en de
twee buschauffeurs heel hartelijk voor hun inspanningen..
Toen met de trein naar Den
Haag, want wij beiden waren
toen nog Randstedelingen. De
geneugten van het Helmonderschap zouden ons pas later ten
deel vallen.
We konden terugzien op een
boeiende reis, een tocht die
voor die sobere tijd toch ook
wel heel bijzonder was.

De volgende dag stond in het
teken van onze pelgrimage. Een
eucharistieviering in de enorme
ondergrondse basiliek; wij in
uniform, en ‘s middags verloofden wij ons bij de grot en dronken met kennissen een paar
wijntjes op ons toekomstig
geluk. Later reden we zieken
en gehandicapten van de grot
naar de Esplanade, voor de Sacramentsprocessie. De tweede
dag in Lourdes kende ook een
aantal religieuze bijeenkomsten, met afsluitend onze deelname aan de lichtprocessie.

Jan van Rest
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Met een viering (in de kerk of in het crematorium verzorgd door de parochie) namen wij afscheid van:

St. Lucia

Riet de Ruijter-Manders, overleden te Helmond op 21 augustus 2018 in de leeftijd van 82 jaar.
Jan Wijnen, overleden te Helmond op 16 september 2018 in de leeftijd van 78 jaar.
Anna Rouss, overleden te Maastricht op 24 september 2018 in de leeftijd van 80 jaar.
Broer Boxstart, overleden te Helmond op 27 september 2018 in de leeftijd van 90 jaar.
Tonnie Sanders, overleden te Helmond op 21 oktober 2018 in de leeftijd van 90 jaar.
Ceciel Broens-Veel, overleden te Helmond op 22 oktober 2018 in de leeftijd van 88 jaar.
Bert Allard, overleden te Helmond op 23 oktober 2018 in de leeftijd van 92 jaar.
Harrie Vos, overleden te Helmond op 27 oktober 2018 in de leeftijd van 71 jaar.
Giel Verspaget, overleden te Helmond op 31 oktober 2018 in de leeftijd van 97 jaar.
Henk Kat, overleden te Helmond op 5 november 2018 in de leeftijd van 88 jaar.
Sjef Schepers, overleden te Helmond op 24 november 2018 in de leeftijd van 94 jaar.
Tiny Giebels-van den Heuvel, overleden te Helmond op 2 december 2018 in de leeftijd van 73 jaar.
Theo Kweens, overleden te Bakel op 10 december 2018 in de leeftijd van 80 jaar

Vormsel 2018

Gastvrij, sociaal
en vriendelijk.

Wij feliciteren de vormelingen en hun ouders met het sacrament van het Vormsel wat
we samen vierden in de Lucia kerk op 18 november 2018:

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

Magis

Gravendienst

A.C. van der Burgt en zn. VOF
Alde Biezenstraat 30
5421 BG Gemert
06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

Kerststal 18-delig
5ko0rti%ng
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Luc Rouwette
Katarzyna Jakubowczak
Mirthe Davidson Descelles
David van Weverwijk
Danielle Maseli
Carlijn den Dekker
Kayla Bott
Mirthe Ruyters
Marith Walraeven
Alicja Juszczak
Sophie Heerdink
Thomas Wilting
Sophie van de Ven

Eerste communievoorbereiding 2019
ST. LUCIA

Graag voor de info avond,
voor 21 januari 2019 via E-mail:
parochiebestuur@damiaanhelmond.nl de communicant
aanmelden in verband met het
aantal projecten!
Uitnodiging eerste
communievoorbereiding/
informatie avond

Hoogte kerststal ca. 28 cm
Hoogte beeldje ca. 12 cm
Prijs van € 199,95 voor

€ 99,95 incl. btw
www.boca.nl

Tel. 073-5492511

Natalia Zymelka
Stan Bergkamp
Jeyreasha van Bussel
Emma Kerkhof
Noa Smits
Gijs Schiffers
Anne Brabers
Luuk Brabers
Lieke van de Rijdt
Babet van Bommel
Daan Habraken
Lenneke Swinkels
Lieke Boxstart

Voor wie? Voor de ouders van de
kinderen van groep 4.

mag nooit een reden zijn om
niet mee te kunnen doen!

Wanneer? Donderdag 31 januari
2019 20.00 tot 20.30 uur.

Van harte welkom!
J. v.d. Laar, pastoor/deken.

Waar? In de Sint Luciakerk,
Hoofdstraat 159, Mierlo-Hout.
Wat is er dan te beleven? Inschrijven en informatie over de
eerste communievoorbereiding
Wat zijn de kosten? €40,- (dit is
inclusief de foto’s) Dit bedrag

AED in de Luciakerk
ST. LUCIA

In onze Luciakerk te MierloHout is nu ook een AED geplaatst. Het parochiebestuur
heeft daartoe besloten omdat
er de laatste jaren enkele incidenten hebben plaatsgevonden
waarbij de AED van pas had
kunnen komen.
U kunt deze vinden in de kerk
tegen de muur bij de hoofduitgang. Schroom vooral niet
de AED te gebruiken indien dit

noodzakelijk is! Beleefd verzoek
aan onze kerkgangers om ons
even te mailen (pastorie@st-lucia.nl) als u opgeleid bent voor
het bedienen van de AED en dat
in voorkomende gevallen ook
zou willen doen.
Zet er ook even bij op welke dag
u meestal naar de kerk gaat. Wij
kunnen dan inzichtelijk maken
hoeveel mensen wij eventueel
nog op moeten leiden.
Met dank en vriendelijke groet,
Pastoor/deken J. van de Laar.
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Met een viering (in de kerk of in het crematorium verzorgd door de parochie) namen wij afscheid van:

St. Trudo

Netje van Roozendaal, overleden op 7-juli, in de leeftijd van 86 jaar
Marietje Àdriaans-van Berkel, overleden op 15-juli, in de leeftijd van 79 jaar
Zus Verstappen-van Oorschot, overleden op 18-juli, in de leeftijd van 95 jaar
Fien Boudewijns-Rompen, overleden op 02 augustus, in de leeftijd van 89 jaar
Wim Habraken, overleden op 04 augustus, in de leeftijd van 93 jaar
Trees Jansen-Wijnheimer, overleden op 07 augustus, in de leeftijd van 87 jaar
Nettie Kenter-van Dongen, overleden op 08 augustus, in de leeftijd van 92 jaar
Maria van Moorsel-van Hooft, overleden op 09 augustus, in de leeftijd van 82 jaar
Henk Vogels, overleden op 17 augustus, in de leeftijd van 69 jaar
Anny van de Mortel-van de Westerlo, overleden op 29 augustus, in de leeftijd van 82 jaar
Tina de Lorenzo, overleden op 24 september, in de leeftijd van 58 jaar
Ine Toll, overleden op 28 september, in de leeftijd van 53 jaar
Ineke van Thiel, overleden op 8 oktober, in de leeftijd 67 jaar
Sjef Soeterboek, overleden op 12 oktober, in de leeftijd 73 jaar
Louis de Jong, overleden op 26 oktober, in de leeftijd van 86 jaar
Annie Vlamings-Bergerhof, overleden op 2 november, in de leeftijd van 73 jaar
Annie Duijmelinck-van der Steen, overleden op 17 november, in de leeftijd van 92 jaar
Maria van Est-Jacobs,overleden 19 november, in de leeftijd van 77 jaar
Jet van der Heijden-van den Boer, overleden op 27 november, in de leeftijd van 76 jaar

Wereldlichtjesdag in
het Kapelleke van Binderen
HELMOND

Op zondag 9 december werden
over de hele wereld, precies om
19.00 uur plaatselijke tijd, kaarsen gebrand ter nagedachtenis
aan verloren kinderen. Door
het tijdsverschil ging er in een
etmaal een golf van symbolisch
licht voor deze kinderen over
de wereld. Dit moment van
herdenken geeft tevens een uitdrukking aan de verbondenheid
met ouders, broers en zussen en
andere nabestaanden die een
kind hebben verloren.
In Helmond organiseert Uitvaart
Frits Spierings jaarlijks deze herdenking in het Kapelleke van
Binderen. Een kapel die door
velen gedurende het gehele jaar

door wordt bezocht en die tijdens deze avond een sfeervolle
intieme sfeer uitstraalde. Familie
en andere betrokkenen die een
verloren kind bij deze gelegenheid wilden herdenken, werden
hiervoor uitgenodigd.
Muzikale omlijsting werd verzorgd door zangeres en zangcoach Nika van Stiphout.
Lieke Spierings leidde de bijzondere sfeervolle bijeenkomst. Zij
zorgde ervoor dat iedere nabestaande een kaarsje kreeg, ook
kinderen en grootouders waren
van harte welkom. In het kapelleke waren de banken in een
carrévorm gezet en in het midden was in een hartvorm een
tafeltje gemaakt met daarop allemaal kleurrijke vlinders.
Lieke las enkele gedichten voor
over licht en donker en vertelde

een ontroerend verhaal over
je hartenhuis, met kamers van
vreugde, liefde en ook van verdriet. Het ontsteken van een
kaarsje en noemen van de naam
de overleden kinderen was een
emotioneel moment in de bijeenkomst.
Nika zong nog het lied dat speciaal voor Wereldlichtjesdag
werd geschreven: ‘Precious
Child’, voor velen een kippenvelmomentje.
Lieke beëindigde de bijeenkomst door alle aanwezigen uit
te nodigen voor een kopje koffie, thee of glaasje limonade in
het Jan Vissermuseum dat speciaal voor deze gelegenheid was
opengesteld.
Ditisonzewijk was bij de herdenking aanwezig en maakte
een video-impressie.

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

Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding

De uitvaart in vertrouwde handen
0492 31 95 33
0493 32 00 27
Beek en Donk
Helmond
Deurne

-

op elk moment bij uw overledene zijn
eigen aula zonder tijdsbeperking
met sfeervolle koffieruimte
theatertuin voor uitvaart in de open lucht
gratis uitvaartwensenboekje
wekelijks inloopuurtje
ook wanneer u een uitvaartverzekering hebt
voor info: www.degroofuitvaartverzorging.nl

“DE STER”
SCHOONMAAKBEDRIJF
“Sinds 1965”
HELMOND

SINDS 1965

Helmond T. 0492-552666
) Dagelijks onderhoud

✩ Glas- en gevelonderhoud

) Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Industriële reiniging

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Nieuwbouw opleveringen

Vossenbeemd 108, Helmond

Tel.: (0492) 55 26 66

6
9e jaargang • nummer 3										

December 2018

De Damiaanparochie krijgt
Bij het afscheid van pastoor Van de Laar een nieuwe pastoor
Brief van de bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte

DAMIAAN

Na ruim zevenentwintig en een
half jaar krijgt de Damiaan parochie per 1 februari 2019 een
nieuwe pastoor: Norbert Swagemakers. Onze bisschop Mgr.
De Korte heeft daartoe, in goed
overleg met alle betrokkenen,
besloten.

Felicitaties door Mgr. De Korte aan pastoor John van de Laar ter gelegenheid van zijn zilveren
priesterjubileum in 2016. (Archieffoto, Mario Coolen).

Na vele jaren gaat pastoor van de
Laar Helmond verlaten. Ik weet
bijna zeker dat veel parochianen
daar verdrietig om zijn. Dat is ook
heel goed te begrijpen. Het zou
bijna verdacht zijn als het anders
was. Als mensen je bij je vertrek
het kruis nageven, heb je immers
iets niet goed gedaan. De pastoor
heeft jarenlang zijn gaven van
hart, hoofd en handen voor de
Damiaanparochie ingezet. Velen
beschouwen zijn vertrek dan ook
als een groot verlies. Ik herinner
mij de receptie van de pastoor
bij gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest. Vele honderden
kwamen hem feliciteren en gaven
blijk van hun grote waardering.

ari 2019 als pastoor aan de slag
in de Petrusparochie van Uden
en omstreken. Na zoveel jaren is
het goed dat een priester in een
nieuwe setting zijn talenten gaat
inzetten en verder ontwikkelen. Ik
ben ervan overtuigd dat pastoor
van de Laar met pijn in het hart
Helmond zal verlaten. Verhuizen
is van bijna niemand een hobby.
Het geeft immers veel geregel en
gedoe. Maar ik ben er evenzeer
van overtuigd dat de pastoor al
heel snel zijn draai in Uden zal
vinden. In het afgelopen jaar heeft
hij als waarnemend pastoor de
geloofsgemeenschappen van de
nieuwe parochie al leren kennen.
Nu kan hij zich volledig inzetten
voor de rooms- katholieken van
de Petrusparochie.

Toch is het goed dat pastoor van
de Laar een nieuwe start gaat
maken. Na ruim een kwart eeuw
Helmond gaat hij vanaf 1 febru-

Maar u blijft in Helmond niet als
wezen achter. De plaats van pastoor van de Laar wordt door een
andere priester prima opgevuld.

DAMIAAN

Beste mensen,
Na de mededeling in de kerken
aan het einde van de vieringen
in onze Damiaan parochie wil
ik middels deze brief mijn hart
tot u laten spreken.
Wanneer het 1 februari 2019
wordt mag ik maar liefst 27
jaar en 7 maanden uw pastor zijn in ons mooie MierloHout én Helmond. Daarvan
precies 19 jaar ook als deken.
Dit is echt ongekend lang.
Waar blijft de tijd!
Sinds september 2017 mag ik
ook waarnemend pastoor van
de Petrus parochie zijn: voor de
plaatsen: Boekel, Uden, Volkel,
Odiliapeel, Venhorst en Zee-

land. Deze combinatie, Damiaan en Petrus is prima te doen.
Echter, het bisdom heeft, IN
GOED OVERLEG, bepaald dat
het goed zou zijn om mij als
pastoor te benoemen van de
Petrus parochie. De bisschop
gunt iedere parochie een pastoor. Dit komt ook omdat de
nu enige aanwezige kapelaan
in Uden wordt overgeplaatst.
U zult begrijpen dat ik niet meteen spontaan JA heb gezegd. Ik
ben zo gehecht geraakt aan onze Damiaan parochie, aan de
mensen en de streek. Het heeft
mij slapeloze nachten bezorgd!
Tegelijk beken ik dat ik in het
verleden al drie keer geweigerd
heb om een nieuwe benoeming
elders aan te gaan. Ik ben héél

Per 1 februari zal pastoor Norbert
Swagemakers uw nieuwe pastoor
zijn. Pastoor Swagemakers heb ik
leren kennen als een zachtmoedige en vriendelijke priester. Naar
mijn overtuiging zal hij binnen
korte tijd de harten van de parochianen van Helmond hebben
gewonnen. Voor de toekomst van
de geloofsgemeenschap is het belangrijk dat de gelovigen de verantwoordelijkheid van hun doopsel gestalte geven. De pastoor en
het pastoraal team kunnen alleen niet zoveel realiseren. Maar
samen is er, in kracht van Gods
Geest, veel mogelijk. Ik hoop dat
u leeft vanuit uw vriendschap met
Christus en velen daarin zult laten
delen. Ik wens allen die betrokken
zijn bij de Damiaanparochie Gods
zegen toe.
Mgr. Dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch
graag hier in Helmond. Tóch
heb ik ja gezegd tegen de bisschop om pastoor te worden
van de Petrus parochie in Uden
en omgeving.
Deze periode, 1 februari 2019,
beginnen echter 9 collega’s
aan een nieuwe uitdaging.
Onderlinge solidariteit vraagt
mij daaraan mee te doen. Op
de andere collega’s heb ik het
voorrecht de nieuwe situatie
al te kennen, ik weet daar in
Uden en omgeving waar ik aan
begin.
Natuurlijk, het liefst was ik hier
75 jaar geworden, tegelijk gun
ik de Damiaan parochie een
goede toekomst!
Mijn opvolger gaat daar zeker
voor zorgen! Mijns inziens gaat

Pastoor John van de Laar is gevraagd pastoor te worden van
de Petrus parochie in Uden en
omgeving: Boekel, Odiliapeel,
Venhorst, Volkel, Zeeland. Zes
kerken worden dan vanuit Uden
bediend. Pastoor John was al
waarnemend pastoor aldaar,
maar krijgt nu dus een definitieve vorm, per 1 februari 2019.
“Het was zeker niet eenvoudig dit
besluit te nemen. Ik ben gehecht
en verknocht geraakt aan Helmond. Dit is nog intenser geworden na het bijzonder en heftig jaar
2016 en alle bijzondere en warme
belangstelling en meeleven daaromheen. Maar, omdat er voorzien
is in een zeer goede opvolger, heb
ik, ofschoon twijfelend; ja gezegd”.

Uitnodiging
Afscheid als pastoor van de
Parochie Heilige Damiaan de
Veuster, 3 februari 2019, MierloHout.

Installatie als pastoor van de
Parochie Sint Petrus, 24 februari
2019, Uden.

Het afscheid gaan we vieren op
zondag 3 februari 2019 tijdens
de Eucharistieviering van 10.15u
in de St. Lucia kerk te MierloHout. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting in zaal
de Koning, Mierloseweg 301 tot
14.00u. De installatie van pastoor Norbert Swagemakers zal
waarschijnlijk in de maand juni
gaan plaatsvinden samen met
zijn zilveren priesterjubileum.
De installatie van pastoor John
van de Laar van de Petrus parochie zal zijn op zondag 24 februari 2019 tijdens een pontificale
Eucharistieviering om 10.30u in
de St. Petruskerk te Uden aan de
Kerkstraat 24, voorgegaan door
bisschop de Korte. Aansluitend
is er gelegenheid tot ontmoeting in het parochiecentrum tegenover de kerk tot 14.00u.
Bij deze vieringen en ontmoetingen bent u van harte welkom!
Het parochiebestuur van de parochie H. Damiaan de Veuster.
Het parochiebestuur van de parochie St. Petrus te Uden.
Na ruim 27 jaar gaat onze pastoor, geleidelijk aan, de Damiaanparochie verlaten. Het
afscheid en het vertrouwen in
de toekomst willen we samen
vieren.
De Eucharistieviering wordt
gehouden op zondag 3 februari 2019 om 10.15 uur in de Lucia kerk, Hoofdstraat 159, Helmond/Mierlo-Hout.
Aansluitend is er een receptie
in Zaal de Koning, Mierloseweg
301, (Mierlo-Hout) tot 14.00 uur.
U bent van harte welkom!
Het Parochiebestuur van de
Parochie Heilige Damiaan de
Veuster.

WWW.DAMIAANHELMOND.NL

de parochie met de benoeming
van pastoor Norbert Swagemakers een goede toekomst
tegemoet! Met een gerust hart
draag ik dan ook, begin volgend jaar, het pastoraat aan
Norbert over. Het blijft een
feit dat ik meer dan de helft
van mijn levensjaren in MierloHout en Helmond heb mogen
wonen en werken, veel fijne
contacten opgebouwd die zeker in stand zullen blijven. De
afstand Helmond-Uden is immers maar een half uur met
de auto. Kortom: ik zie om in
dankbaarheid, sluit de Damiaan parochie en het dekenaat
in mijn hart, tegelijk weet ik dat
het met de nieuwe pastoor zéker goed komt.

Tenslotte: tot februari 2019
werk ik gewoon door! Met
plezier en priesterlijke vreugde
gaan we samen t.z.t. de Advent, de Kersttijd en Oud en
Nieuw vieren.
Wel wil ik heel uitdrukkelijk
mijn teamgenoten en het parochiebestuur, als ook alle naaste
medewerkers én het bisdom en
de bisschop nu al danken voor
ALLES!
We bouwen SAMEN in vertrouwen door aan onze mooie
parochiegemeenschap.
Met veel hartelijke groeten,
John van de Laar, pastoor/deken.
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Wie zeggen de mensen dat ik ben? (Mc. 8, 27)
DAMIAAN

Uit de vraag die Jezus aan zijn
leerlingen stelt, kan begrepen
worden dat er meerdere varianten zijn waarop er naar iemand
gekeken wordt, hoe iemand bekend staat.
Wanneer ik als opvolger van
John van de Laar pastoor in uw
midden wordt, zult u zich mogelijk afvragen: wie is hij? Laat
ik mezelf voorstellen door iets
te vertellen over mijn persoonlijke geschiedenis, over de weg
die ik in ons bisdom heb afgelegd, en ten slotte te vertellen
hoe ik als pastoor te midden
van u wil beginnen.
Persoonlijke geschiedenis
In 1966 werd ik op 20 april geboren in Goirle als vierde kind
in ons gezin van vijf. De oudste
en de jongste zijn zussen, en van
mijn broers ben ik de jongste. Wij
groeiden op in Tilburg met liefdevolle ouders die ons voorleefden wat geloof voor hun betekende. Toen ik vijf jaar was, verhuisden wij naar Hoogerheide in
de zuidwest hoek van Brabant,
dicht bij de provincie Zeeland.
Daar genoot ik het onderwijs
op de lagere school, en vervolgens Mavo, Havo en Atheneum.

Pastoor Norbert Swagemakers
Met name mijn moeder was actief betrokken bij de kinder- en
jongeren activiteiten in de parochie, en wij betrokken werden
bij kerstspellen en themavieringen. Natuurlijk werd ik misdienaar en vond het altijd fijn om
in de ruimte van de kerk te zijn,
vooral ook door de week omdat
er dan veel rust en stilte was.
Toen ik elf jaar was, raakten
mijn ouders in contact met
een gebedsgroep in Brussel,
die vanuit de Charismatische
Vernieuwingsbeweging op uitnodiging van de toenmalige
kardinaal Suenens iedere week
samen kwam in een schoolgebouw. Vanaf mijn elfde tot mijn
vierentwintigste ben ik actief
lid geweest van deze gemeenschap die uitgroeide tot een
grote groep van ongeveer zestig
gezinnen, of tweehonderd men-

sen jong en oud. Een “brotherhood”, jonge mannen die ervoor
kozen om zich toe te leggen op
gebed en evangelisatie, organiseerden regelmatig activiteiten
met sport en spel, en altijd ook
gebed. Daar was ik graag kind
aan huis.
Door contacten via deze gemeenschap, ben ik na mijn
Atheneum naar Amerika gegaan. Daar wilde ik onderscheiden of ik geroepen was om
priester te worden, iets wat ik op
mijn tiende al aan mijn ouders
had verteld, en waaraan ik gedurende mijn tienerjaren aan ben
blijven denken. Aan de universiteit van Steubenville in Ohio,
heb ik deelgenomen aan een
groep studenten die over het religieuze leven nadachten terwijl
ik als hoofdvak filosofie gekozen had. Na drie jaar heb ik mijn
bachalor’s gehaald en stond ik
met zo’n vierkant hoedje en een
zwarte toog voor de director of
the school, om mijn diploma in
ontvangst te nemen.
Voordat ik weer terug kwam
naar Nederland, ben ik eerst zes
weken naar Toronto gegaan,
om daar bij Henri Nouwen in
de gemeenschap van Daybreak
te leven en te werken met meervoudig gehandicapten. Deze
ervaring is heel betekenisvol en
vormend geweest. Het heeft
mij gevormd in mijn kijk op de
waarde van een levend mens,
al is hij nog zo gekwetst of misvormd. De meest afhankelijke
personen leerden mij inzien dat
ook ik, ofschoon ik me heel zelfstandig waan, ook zeer afhankelijk ben. Zonder anderen kan
ik niet leven.
Bisdom van ’s-Hertogenbosch
Na die betekenisvolle ervaring,
kwam ik in gesprek met rector
Hurkmans, de toenmalige rector van het Sint-Janscentrum in
Den Bosch. Hij hoorde mijn verhaal aan en maakte een afspraak
voor mij met Mgr. Ter Schure.
Bij de bisschop gaf ik aan, dat ik
eigenlijk op zoek was naar een
kloostergemeenschap voor een
teruggetrokken religieus leven,
maar dat ik wel priester wilde
worden. Zijn antwoord was dat
het bisdom veel religieuze ordes en congregaties kent. Dat ik
mocht beginnen bij de opleiding
en als God mij de weg naar een
klooster zou wijzen, dat hij dat
zou ondersteunen. Op die basis
ben ik in september 1990 begonnen met de opleiding tot priester in ons bisdom.
Na de zomer van 1993 werd ik
voor mijn stageplaats naar de
parochie Binnenstad gestuurd
waar ik door pastoor en deken
Harrie van Doorn werd ingewijd
in het pastorale parochieleven.
Hij liet mij ook voelen hoe het
Vaticaans Concilie in de jaren
zestig en de maatschappelijke

ontwikkelingen veel veranderingen teweeg hadden gebracht. In
1994 werd ik op 28 mei priester
gewijd. Het is mij heel dierbaar
dat Mgr. Ter Schure mij de handen oplegde, samen met Mgr.
Bluijssen en Mgr. Lescrauwaat.

In Tilburg begon mijn pastorale
werk waar ik me tot mijn eigen
verbazing - omdat ik me altijd
een rustiger teruggetrokkener
religieus leven had voorgesteld
- gelukkig en goed voelde. Na
drie jaar kreeg ik mijn eerste
pastoorsbenoeming in de parochie Petrus en Paulus in Tilburg. Opnieuw trof ik mensen
die mij genegen waren om me
te helpen groeien in het ambt.
Het werden uiteindelijk vier verrijkende, leerzame en fijne jaren.
Een eerste opdracht om de parochie Petrus en Paulus te fuseren met de parochie Margarita
Maria Alacoque mislukte, maar
toch heb ik er veel van geleerd.
In november 2000 werd ik gevraagd naar Schijndel te gaan.
Daar was een proces gaande om
vier parochies samen te brengen
in een Pastorale Eenheid waarvan ik beoogd pastoor en teamleider zou worden. Deze uitdaging wilde ik graag aangaan en
opnieuw werden het hele intensieve en mooie jaren die mij
steeds verder lieten groeien en
ontwikkelen dankzij de mensen
die om mij heen waren. Daarbij
wil ik ook de vriendschap met
de Fraters van Tilburg noemen
aan wie ik veel te danken heb
alsmede een intervisiegroep
die tien jaar lang meegeholpen
heeft aan mijn vorming.
Na de totstandkoming van de
Pastorale Eenheid, veranderde
het beleid van het bisdom en
werd Schijndel gevraagd om
met de vier parochies te komen
tot één parochie. Toen kon ik
nog niet vermoeden dat God
bezig was om mij ervaring op
te laten doen die gebruikt kon
worden toen mij gevraagd werd
om naar Nijmegen te gaan. In
2010 nam ik mijn intrek in de
pastorie in Berg en Dal, om een
door het bisdombeleid in gang
gezette grootscheepse reorganisatie uit te werken. Het werden

opnieuw mooie en goede jaren
waarin een aantal priesters,
diakens en pastoraal werkenden, samen met bestuurders
en parochianen aan een zware
bergbeklimming begonnen die
uiteindelijk heeft geresulteerd
in de totstandkoming van de
Parochie Heilige Drie-eenheid
te Nijmegen. Een aantal keren
voelde ik weliswaar dat ik moest
oppassen om niet door mijn eigen as te zakken, maar als ik
wat gas terug nam, krabbelde ik
weer overeind om verder te kunnen gaan. Steeds heb ik de steun
gevoeld van alle mensen om mij
heen. In mei 2018 echter, op een
moment waarop ik het, gek genoeg niet voelde aankomen,
bleek de accu helemaal leeg te
zijn. Mijn huisarts gaf me om te
beginnen twee weken vrij. In de
omgangstaal spreken mensen
al gauw van een burn-out, maar
de arts heeft die term niet gebruikt. Wel werd duidelijk dat ik
maanden nodig zou hebben om
te herstellen.
Terwijl het proces van mijn herstel in opgaande lijn zijn gang
gaat, merk ik wel dat ik er nog
niet ben en dat er nog meer tijd
nodig is.
In het kader van mijn hersteld
heeft het bisdom mij gevraagd
om een benoeming te aanvaarden in een andere parochie. Dat
heb ik aanvaard terwijl ik het
best moeilijk vind om de omgeving van Nijmegen, waar ik me
zeer goed thuis was gaan voelen, te moeten verlaten.
De parochie Damiaan de Veuster werd mij door het bisdom
voorgesteld als een parochie
die geen ingewikkelde structuur
kent, redelijk overzichtelijk is,
waar ik goed terecht zou komen.
Dit werd bevestigd in de gesprekken met pastoor John van
de Laar, diakens Ton Schepens
en Dudley Martina, en in de
kennismaking met de bestuursleden.

Beginnen in de parochie
Damiaan de Veuster
Wat voor mij een nieuw begin
is, is voor u gesneden koek. U
kent en u vormt met elkaar de
parochie Heilige Damiaan de
Veuster. Daarom lijkt het mij

verstandig om te beginnen met
kennismaken. Benieuwd ben ik
naar wat er zoal gebeurt en beleefd wordt in de parochie, om
gaandeweg mijn plaats daarin
te kunnen innemen en mijn
taak te kunnen oppakken.
Zoals u weet gaat de benoeming in per 1 februari 2019. In
januari zal ik verhuizen om te
komen wonen op de pastorie
aan de Hoofdstraat in MierloHout. Echter, ik zal rustig aan
beginnen. In het kader van mijn
herstel zal ik in het eerste kwartaal nog wel eens een paar weken afwezig zijn. Hierover zijn
afspraken gemaakt zodat in de
parochie alles gewoon doorgang kan vinden, zoals de voorbereiding en de viering van de
Eerste Communie met pastoor
John van de Laar. Dat is plezierig
voor alle partijen. Pastoor John
van de Laar vindt het fijn om op
een rustige manier te ontvlechten zodat hij na zevenentwintig
jaar geen abrupt afscheid hoeft
te nemen. Voor de werkgroep
is het prettig dat de vertrouwdheid waarmee zij gewend zijn te
werken door kan gaan, terwijl
wij op een rustige manier met
elkaar kennis kunnen maken.
Voor mij is het gunstig omdat
het herstel zich weliswaar positief maar langzaam beweegt.
Het lijkt me goed om elkaar nader te leren kennen, om in het
weekend voor Pinksteren met
elkaar de plechtigheid te vieren
waarin de bisschop mij officieel installeert tot pastoor van
de parochie Heilige Damiaan
de Veuster. Het feit dat ik op 28
mei 2019 vijfentwintig jaar priester ben, wil ik gedurende het
komend jaar met u aandacht
schenken aan wat dit voor ons
samen kan betekenen.
Voor nu lijkt me dit een uitvoerig verhaal. Beter zal het zijn om
elkaar te kunnen zien en spreken. Daarop ga ik me verheugen, want ondertussen is mijn

ervaring door de jaren dat wij
elkaar in Jezus Christus mogen
begroeten als waren wij broers
en zussen van elkaar.
Norbert Swagemakers, aankomend pastoor.
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St. Lucia
Guus
Klaus

St. Lucia
Noud
Lathouwers

St. Lucia
Flore
Damen

St. Trudo
Jesse
Verbeek

St. Trudo
Melle
van Son

St. Lucia
Lyano
Nelissen

St. Lucia
Thijn
Wijnen

St. Lucia
Vince
Verbunt

St. Trudo
Tijn
Branten

St. Trudo
Bob
Knopper

St. Lucia
Divano
Sleegers

St. Lucia
Jenna
van der Beek

St. Lucia
Jim
Aarts

Piet Andriessen B.V.

Lid ANVO - gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

Luciakerk 22 september 2018

Eerbetoon Jan Wijnen
ST. LUCIA

In naam van U allen mag ik nu
een laatste eer brengen aan Jan!
Dat doe ik, namens onze parochiegemeenschap, met woorden van veel dank, van genegenheid en groot respect en van
toewijding.
Dank voor alles wat Jan voor
onze parochie heeft gedaan en
betekend. Als trouwe collectant,
koster, acoliet, kerststalbouwer
en medewerker op allerlei ge-

bied. Altijd op tijd, nauwgezet
en met een gulle lach.
Van genegenheid; Jan was een
graag geziene man in de kerk én
pastorie! Een steun en toeverlaat. Hij voelde zich hier thuis!
Van groot respect hoe hij zijn
ziek zijn heeft gedragen, trouw
bleef aan zijn geloof, en zo devoot en aandachtig de ziekenzalving ontving. Toewijding:
ook toen Jan meer huis gebonden was bleef zijn blikveld vanuit de vertrouwde stoel, de kerk
en pastorie. Puur uit zorg en blijvende betrokkenheid.

DANK, GENEGENHEID,
GROOT RESPECT en
TOEWIJDING. Terecht ook,
jaren geleden, daarvoor
Pauselijk Onderscheiden!
Daarom mag ik zegenen met
wijwater, ik wens Jan alle zegen
toe, hier en daarboven!

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

- BRILLEN
- COMPUTERBRILLEN
- VEILIGHEIDSBRILLEN

a anleg • onderhoud • bestrating

En met wierook omgeef ik het
lichaam van Jan als teken van
eerbied en respect, en zwaaien
we HEM zo alle lof en dank toe.
Gedenken wij, bidden wij, op
onze eigen unieke manier!

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

www.thijssenhoveniers.nl

Tijdens de Carnavalsmis van februari 2009, kreeg Jan Wijnen de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice uitgereikt door pastoor-deken John van de Laar. Na het uitreiken van de onderscheiding ging de
taakvervulling van Jan gewoon verder (foto: archief Cofoto, Mario Coolen).

Mierloseweg 301, Helmond
www.dekoninghelmond.nl

T : 0492 - 52 53 12

WWW.DAMIAANHELMOND.NL
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Nieuw initiatief: tijd voor een bakkie troost
DAMIAAN

Allerzielen
Luciakerk/Helmond-West. Met een kerkelijke viering (avondwake/uitvaart) namen wij afscheid van: (doopnaam/achternaam/
sterfdatum/leeftijd/b=begraven/c=crematie)
Henricus Hafkenscheid,
Thérése Oud-Vennik,
Johann Kummerer,
Wimhelmus ter Burg,
Michael van der Velden,
Adriana Crielaars-Kuijpers,
Woutera Raijmakers-Sleegers,
Maria Swinkels-Fijt,
Antonius Pachen,
Kata Burhenne-van Deursen,
Riet Verlijsdonk-Smits,
Jane Landsbergen-Venema,
Berdina Visser,
Jo van der Burgt,
Hans van Schie,
Jacqueline van den Heuvel-aerts,
Tonny van Mierlo-Verhofstadt,
Greetje Smits-van Eeden,
Lenie van Vijfeijken-Smulders,
Jan van der Borst,
Lena Schmitz-Snijders,
Sem Verberne,
Gerrit Luijben,
Jan Verbakel,
Koos Dirks,
Trineke Verschuren-Janssens,
Rieky Moons-Wich,
Toon van Vugt,
Riet de Ruijter-Manders,
Jan Wijnen,
Anna Rouss,
Broer Boxstart,
Tonnie Sanders,
Ceciel Broens-Veel,
Bert Allard,
Harrie Vos,
Giel Verspaget,
Henk Kat,
Sjef Schepers,
Tiny Giebels-van den heuvel,
Theo Kweens,

28-10-17,
29-10-17,
08-11-17,
24-11-17,
07-12-17,
16-12-17,
18-12-17,
10-01-18,
21-01-18,
22-01-18,
27-01-18,
30-01-18,
01-02-18,
07-02-18,
07-02-18,
19-02-18,
07-03-18,
13-03-18,
14-03-18,
19-03-18,
22-03-18,
28-03-18,
28-03-18,
30-03-18,
02-04-18,
04-06-18,
17-06-18,
23-06-18,
21-08-18,
16-09-18,
24-09-18,
27-09-18,
21-10-18,
22-10-18,
23-10-18,
27-10,18,
31-10-18,
05-11-18,
24-11-18,
02-12-18,
10-12-18,

82,
91
73,
95,
89,
81,
97,
92,
81,
64,
77,
93,
43,
82,
71,
76,
93,
65,
86,
67,
72,
4,
85,
89,
87,
62,
84,
80,
82,
78,
80,
90,
90,
88,
92,
71,
97,
88,
94,
73,
80,

c.
c.
b.
b.
b.
b.
b.
c.
b.
b.
c.
c.
b.
c.
c.
b.
c.
c.
b.
c.
b.
b.
c.
b.
b.
b.
c.
c.
b.
c.
b.
c.
c.
b.
c.
b.
b.
c.
b.
b.
b.

Op de begraafplaatsen in parochie Damiaan de Veuster
zijn door de dag heen altijd wel
bezoekers te zien. Sommigen
komen er wekelijks anderen
bijna nooit. Een uitzondering
is de periode van 1 en 2 november, waarop wij op 1 november
alle heiligen herdenken en op 2
november alle overledenen. In
deze periode is het een drukte
van belang op het kerkhof.
Er zijn bezoekers die bloemen
komen leggen, anderen maken het graf schoon, snoeien
de planten of zetten er nieuwe
plantjes op. Ook worden er
kaarsen aangemaakt ter gedachtenis aan de dierbare overledenen. Het blijkt dan, dat velen toch nog behoefte hebben
om te praten over hun verlies,
het gemis dat niet overgaat, of
gewoon hun hart willen luchten over de verdrietige periode
waarin ze zich bevinden.

en een bakkie troost. Zowel op
de begraafplaats bij de H. Luciakerk in Mierlohout, als op het
kerkhof bij de St. Trudokerk in
Stiphout en de begraafplaats
aan de Hortsedijk schonken
vrijwilligers voor de bezoekers
koffie en thee. En hoewel het
zonnetje scheen, was het toch
frisjes, en werden de ‘bakkies
troost’ dankbaar aangenomen.
Een van de bezoekers van de begraafplaats bij de St Trudokerk
kreeg uitleg over het waarom
van de koffie. Ze bekeek het tafeltje met de uitgestalde koffie
er merkte toen lachend op: ’Ik
denk al: wat voor optreden krij-

gen we nou!’ Waarna ze dankbaar het bekertje aanpakte en
haar handen warmde.
Op de begraafplaats bij de H.
Luciakerk stonden dames van
de nabestaandegroep klaar. Zij
maakten een praatje met de nabestaanden, die vol genoegen
de bekers koffie en thee aannamen en hun hart luchtten. Het
initiatief van de parochie werd
door allen toegejuicht en is dus
voor herhaling vatbaar.
Op 2 november lagen de begraafplaatsen er weer prachtig
bij, mede dankzij de vrijwilligers
van de ‘schoffelploeg’.

Omdat het op deze dagen zo
druk is, bedacht het kerkbestuur dat het wellicht op prijs
zou worden gesteld als er koffie en/of thee zou worden geschonken voor de bezoekers.
Dit biedt dan tegelijkertijd een
contactmomentje met de nabestaanden, kortom: een praatje

St. Trudo kerk/ O.L.V. kerk. Met een kerkelijke viering (avondwake/
uitvaart) namen wij afscheid van:
Hans Graat,
Pastor Hans van den Heuvel,
Ria van den Reek-van den Hurk,
Frits Verstappen,
Piet Fransen,
Nelly Cranenbroek-Meulendijks,
Jac Panhuizen,
Mia Plouvier-Jansen,
Riet Pasnagel-de Kok,
Sen de Roij,
San Boekhorst-Drouen,
Rieky Meulendijks-van de Veerdonk,
Carel van der Zanden,
Jo van Duren-van Mook,
Anneke van Oorschot-Reloe,
Bertha Gruijters-van Gameren,
Theo Benders,
Mien Aalders-van Bommel,
Gerrit Rijkers,
Marianne Colen-Beekmans,
Dinie van Ansem-Dijstelbloem,
Miel Steijns,
Wim van Lieshout,
Johannes Snijders,

03-11-2017,
27-11-2017,
28-11-2017,
29-11-2017,
12-12-2017,
15-12-2017,
22-12-2017,
23-12-2017,
30-12-2017,
07-01-2018,
09-01-2018,
09-01-2018,
12-01-2018,
19-01-2018,
20-01-2018,
24-01-2018,
27-01-2018,
28-01-2018,
30-01-2018,
01-02-2018,
13-02-2018,
20-02-2018,
03-03-2018,
17-03-2018,

82
78
93
82
92
88
88
95
86
60
90
91
72
86
90
85
63
84
84
81
83
86
86
80

Op de begraafplaatsen in de Damiaanparochie werd door vrijwilligers koffie en thee geschonken
(foto’s Anja Donkers).
Sjef Verdegen,
Elly van Hoek-van der Velden,
Ans van Zanten-Groenland,
Betsie Hamilton-Sol,
Rob Mertens,
Huub Rijkers,
Netje van Roozendaal,
Marietje Àdriaans-van Berkel,
Zus Verstappen-van Oorschot,
Fien Boudewijns-Rompen,
Wim Habraken,
Trees Jansen-Wijnheimer,
Nettie Kenter-van Dongen,
Maria van Moorsel-van Hooft,

07-04-2018,
17-04-2018,
09-05-2018,
09-05-2018,
23-05-2018,
10-06-2018,
07-07-2018,
15-07-2018,
18-07-2018,
02-08-2018,
04-08-2018,
07-08-2018,
08-08-2018,
09-08-2018,

68
67
84
79
90
86
86
79
95
89
93
87
92
82

Henk Vogels,
Anny van de Mortelvan de Westerlo,
Tina de Lorenzo,
Ine Toll,
Ineke van Thiel,
Sjef Soeterboek
Louis de Jong
Annie Vlamings-Bergerhof,
Annie Duijmelinckvan der Steen
Maria van Est-Jacobs,
Jet van der Heijdenvan den Boer

17-08-2018, 69
29-8-2018, 82
24-09-2018,
28-09-2018,
08-10-2018,
12-10-2018,
26-10-2018,
02-11-2018,
17-11-2018,

58
53
67
73
86
73
92

19-11-2018,
27-11-2018,

77
76
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Damiaantjes
Wat te verkopen? Probeer ‘n Damiaantje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling
in gesloten enveloppe. Geen afkortingen. Één letter of cijfer per hokje,
tussen ieder woord een hokje vrij laten.
o Te koop
o Te koop gevraagd
o Diversen

o Cursussen
o Te huur gevraagd
o Huisdieren
o Auto’s en motoren
o Woningruil

o Kennismaking
o Vakantie
o Personeel
o Onroerend goed
o Radio & TV

 6,50
 8,00
 9,50
 11,00
 12,50
 14,00
 15,50
Inleveradres:
Hoofdstraat 115b, 5706 AK Helmond
T: 0492 - 84 53 50

December 2018

ZORG-SAAM in
de Bethlehemkerk
HELMOND

Voor het seizoen 2018-2019 hebben we in de Bethlehemkerk
gekozen voor het jaarthema
‘Zorg-Saam’. We buigen ons
over het zorg hebben voor jezelf, de ander, de wereld om je
heen. Maar ook de zorg om jezelf, de ander en de wereld om
je heen.

Op 4 dinsdagavonden zullen we
dit boek lezen en bespreken met
elkaar.
Data: 15 januari, 26 februari,
26 maart. en 23 april 2019
Tijd: 20.00-21.30u
Plaats: Ontmoetingsruimte
Leiding: Corine Beeuwkesvan Ede

De activiteiten hieronder zijn
geen activiteiten alleen voor
mensen die lid zijn van de Bethlehemkerk, maar voor iedereen,
die interesse heeft en graag wil
aanhaken. Voel je welkom! De
activiteiten vinden plaats in de
Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2
in Helmond.

Film op Vrijdag:
Films met een verhaal
Wegens succes verlengd! Ook
dit seizoen kunt u de 3e vrijdag
van de maanden oktober, januari en april weer genieten van
een film met een verhaal in de
Bethlehemkerk. De opzet is onveranderd: We beginnen met
een korte introductie en daarna
kijken we de film. Na afloop is
er ruimte om na te praten onder
het genot van een borrel.

Zincafé met Kaulen-lezingen
Elke 2e dinsdagavond in de
maanden november t/m april
is er Zincafé met een Kaulen-lezing: gastsprekers houden vanuit verschillend perspectief een
zinnige lezing dat gekoppeld is
aan het jaarthema ‘Zorg-Saam’.
Er is ook gelegenheid om met de
spreker in gesprek te gaan.
8 januari: Miranda van den Broek
over: ‘Levenstestament – zorgen
voor straks’ Miranda van den
Broek werkt als notaris bij Visser/van den Broek-notarissen.
Leegte achter de dingen
We zijn allemaal op zoek naar
geluk, betekenis en, bovenal,
naar een handleiding voor het
leven. Claartje Kruijff behandelt
in ‘Leegte achter de dingen’ grote en kleine thema’s, vragen over
‘zin en zijn’, waarmee zij in haar
eigen leven en in haar functie
als predikant te maken krijgt.
Thema’s als:
• Wanneer leid je een
succesvol leven?
• Hoe past jouw leven in
het grotere geheel?
• Hoe ga je om met tegenslag
en verdriet?
• Hoe leer je jezelf en

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

E-mail: pastoorvandelaar@damiaanhelmond.nl
parochiebestuur@damiaanhelmond.nl, pastorie@st-lucia.nl
Spreekuur pastorie: Dinsdag 9.30u-10.00u donderdag 18.00u-18.30u
Pastorietijden: Dinsdag t/m donderdag van 9.30u-13.30u
Pastoor J. v.d. Laar Tel. 522930.

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

E-mail: diakenschepens@damiaanhelmond.nl. Pastorietijden: Maandag t/m vrijdag van 10.00u-12.00u.
Diaken T. Schepens Tel.: 527808/06-15690059. Emeritus pastoor J. van Kessel Tel: 528507

Goddelijke Voorzienigheid/St. Anna,
Hornestraat 1, 5707 TM Helmond. Tel.: 0492-522930
Kerkhof en Kapel van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming,
Hortsedijk, Helmond. Tel.: 0492-527808

Vredestocht

Voor meer informatie zie de website: www.damiaanhelmond.nl

HELMOND

Wilt u een familiebericht plaatsen? Mail naar:
advertentie@damiaanhelmond.nl
of bel: 0492-845350.

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

Laat uw trap stofferen
Lamellen, jalouzieën plisé
Rolluiken, luifels,
met
tapijt
voor
E
295,ramen
en
deuren.
screens
en garagedeuren
o Te koop
o Cursussen
o Kennismaking o Te koop
o Cursussen
o Kennismaking o Te koop
o Cursussen
o Kennismaking
o Te koop gevraagd
o Te huur
gevraagd
o Vakantie
o Te koop gevraagd
o Te huur gevraagd Helmond
o Vakantie
o Te koop gevraagd
o Te huur gevraagd Helmond
o Vakantie
Helmond
Bel
0492-535901
Bel
0492-535901
o Diversen
o Huisdieren
o Personeel
o Diversen
o Huisdieren
o Personeel
o Diversen
o Huisdieren
o Personeel
o
Auto’s
en
motoren
o
Onroerend
goed
o
Auto’s
en
motoren
o
Onroerend
goed
o
Auto’s
en
motoren
o Onroerend goed
www.williesstoffering.nl
www.williesstoffering.nl
www.williesstoffering.nl
o Woningruil
o Radio & TV
o Woningruil
o Radio & TV
o Woningruil
o Radio & TV

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

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

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

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

anderen koesteren?
• Hoe leef je je kinderen voor?

Op zaterdag 22 december is er
voor de 4e keer een vredestocht:
wandelen voor de vrede, omdat er nog steeds teveel oorlog
en onvrede is in de wereld. De
wandeltocht wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken en moskeeën in Helmond.
Start- en eindplaats : de Fatihmoskee aan de Molenstraat. We
lopen een uur door het centrum
van de stad. Na afloop is er een
ontmoeting onder het genot
van koffie/thee en hapjes. Bakt
u mee?

Vrijdag 18 januari, 2019,
Still Alice (VS, 2014 - speelfilm)
Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van een succesvolle communicatiewetenschapster die vroegtijdig dement raakt.
Terwijl Alice stukje bij beetje
haar geheugen en taal begint te
verliezen, staan zij en haar omgeving voor de moeilijke uitdaging samen nieuwe betekenis en
waarde te geven aan hun leven
met elkaar.

De door deelnemers meegebrachte hapjes kunnen voor de
vredestocht bij het koffiehuis
bij de moskee afgegeven worden. Na de tocht delen we al dit
lekkers met elkaar.
Datum: zaterdag 22 januari,
aanvang: 15.30 uur
Begin- en eindpunt:
Fatih Moskee aan de
Molenstraat in Helmond
Kinderkerstfeest
Zondag 23 december is er om
16.00 uur Kerstfeest voor de allerkleinsten met hun ouders en
grootouders. Het kerstverhaal zal
beeldend worden verteld en bekende kerstliedjes worden gezongen. Een kerstmiddag op maat.
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Dag en nacht, óók tijdens de feestdagen

0492 - 780 660
(overlijden melden & informatie)

www.uvdk.nl | www.uitvaartverzorginghelmond.nl

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.
Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk
Ook als u verzekerd bent bij Dela, Monuta
of elders kunnen wij u helpen.
Informeer gerust naar de mogelijkheden
of kom eens kijken in ons sfeervolle
Uitvaartcentrum ‘t Damiaanhuis,
te Mierlo-Hout.

Edwin en Luuk van de Kerkhof
Kerstnacht
Op maandag 24 december om
22.00 uur: kerstnachtdienst met
als thema ‘Gebed zonder eind’.
Bidden om vrede: waarom zouden we? We bidden al zolang…
Cantimond o.l.v. Marjan Vree
zingt met ons mee, Ad Brouwers
speelt op de vleugel, Theo Franx
op dwarsfluit en Arjan Mooij op
het orgel. Voorganger: ds.Corine
Beeuwkes-van Ede.

Tarieven 2019

Na afloop is er warme chocolademelk en/of glühwein.
Kerstmorgen
Op 25 december om 10.00u is er
een kerstviering voor het hele
gezin.
Lighthouse o.l.v. Arjan Mooij (piano) en Istvan Eperjesy (orgel)
werken aan deze dienst mee.
Voorgangers: ds.Corine Beeuwkes-van Ede en Pieter Flach

Volgens de richtlijnen van het bisdom Den Bosch
Misintentie:		

€ 12 euro

Huwelijksviering		
Jubileumviering		
Uitvaart met koor		

€ 380,€ 290,€ 545,-

Grafrechten 20 jaar enkeldiep € 1690,Grafrechten 20 jaar dubbeldiep € 1910,Grafrechten 20 jaar dubbel
€ 2130,naast elkaar
Verlenging
De kosten van deze verlenging bedragen volgens de richtlijnen van het bisdom Den Bosch
€550,- (enkeldiep) per 10 jaar.
€297,- (enkeldiep) per 5 jaar.
€66,00 (enkeldiep) per jaar.

€660,00
€363,00
€82,50
€ 99,00
€429,€770,-

(dubbeldiep) per 10 jaar.
(dubbeldiep) per 5 jaar.
(dubbeldiep) per jaar.
(dubbelbreed) per jaar.
(dubbelbreed) per 5 jaar.
(dubbelbreed) per 10 jaar.

Urnenmuur 20 jaar
Verlenging: 1 jaar
Verlenging: 5 jaar
Verlenging: 10 jaar

€ 1530,€83,€365,€660,-

Extra vieringen:
Doopviering
Eerste Communie
Vormsel		

€ 40,€ 40,€ 40,-

Parochiemissie met medewerking van de Oegandezen
REGIO

Van 9 tot en met 29 maart 2019
wordt er in Uden en omgeving
én in Helmond een parochiemissie gehouden m.m.v. vijf Oegandezen. (De laatste keer was
in 2013).
We bezoeken kerken, scholen

en organisaties. Van 15 tot en
met 19 maart zijn we in de regio
Helmond.
Naast scholen en organisatie
bezoek zijn we op 16 maart om
17.00u in de kerk van HelmondWest en op 17 maart om 10.15 uur
in de Luciakerk. Op zaterdag 23
maart luisteren we samen drie
vieringen op: in de Luciakerk;
9.30 uur een Gilde mis en om

19.00 uur als ook die dag in Helmond West om 17.00 uur
Samen met de Oegandezen hopen we er een enthousiaste missie van te maken!
U bent van harte welkom
bij deze bijzondere vieringen.
Pastoor John van de Laar
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Kerstprogramma 2018 Damiaanparochie
Rond de Luciatoren

Donderdag 20 december: 16.00u Luciakerk Mierlo-Hout Kerstviering Sint Odulfusschool
Vrijdag 21 december: 10.30u Luciakerk Mierlo-Hout Kerstviering Carolus
Zaterdag 22 december:
19.00u Luciakerk Mierlo-Hout Kerstviering met medewerking van Scouting Mierlo-Hout
Maandag 24 december, kerstavond in de Luciakerk: 16.00u Peuter en kleuterviering.
Dit is een korte viering met liedjes, verhaaltjes, gebedjes, speciaal bedoeld voor de allerkleinste. Dit is geen mis. Er is geen communie. 17.00u Gezinsmis met medewerking
van de werkgroep en van een blaaskapel. Dit is een H. Mis met communie, speciaal
bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 met hun ouders. 19.00u Kerstviering met medewerking van Annelieke Merx. Er wordt tijdens deze viering een speciale kinderwoorddienst gehouden. 21.00 uur WOORD EN COMMUNIEVIERING met medewerking
van het kerkkoor Cantemus Domino.
Maandag 24 december, kerstavond in de Alphonsuskapel, Hoofdstraat 176:
18.00u Plechtige Kerstmis met Volkszang
Maandag 24 december, in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna:
17.00u Kerstviering m.m.v. De Femmes
Dinsdag 25 december. Eerste Kerstdag, in de Luciakerk:
10.15u Plechtige Hoogmis met medewerking van het kerkkoor Cantemus Domino.
Er is een kinderwoorddienst!

Rond de Trudotoren

Maandag 24 december, Kerstavond:
17.30u Peuter en kleuterviering . Dit is een korte viering met liedjes, verhaaltjes, gebedjes, speciaal bedoeld voor de allerkleinsten. Dit is geen mis, er is geen communie.
19.00u Gezinsviering, dit is een mis met communie, speciaal bedoeld voor kinderen
vanaf groep 5 met hun ouders.
21.00u Kerstviering met medewerking van het Mariakoor
23.00u Kerstviering met medewerking van koor Femmes de Notre Dame
Dinsdag 25 december eerste Kerstdag:
10.30u Kerstviering met medewerking van het Gregoriaans Koor
Woensdag 26 december, tweede Kerstdag:
10.30u Eucharistieviering met medewerking van het Trudokoor
Zondag 30 december:
10.30u Eucharistieviering met medewerking van het Gregoriaans koor
Maandag 31 december, Oudjaarsavond:
19.00u Eucharistieviering met medewerking van het Trudokoor
Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsmis:
10.30u Eucharistieviering met medewerking van
het koor Femmes de Notre Dame

Woensdag 26 december, tweede Kerstdag in de Luciakerk:
10.15u Hoogmis m.m.v. het seniorenkoor St. Lucia
Een bezoek aan de kerststal: De Luciakerk is extra open voor een bezoek aan de kerststal op eerste kerstdag en tweede kerstdag van 14.00u tot 16.00u.
Oud en nieuw in de Luciakerk, Maandag 31 december, oudejaarsavond:
19.00u Oudejaarsmis
Dinsdag 1 januari 2019, 10.15u Nieuwjaarsmis m.m.v. het kerkkoor Cantemus Domino

Het pastoraal team en het damiaan parochiebestuur wensen u
een zalig, vredevol en een gezegend 2019!

