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Al weken-
lang ko-

men er allerlei reclames voor-
bij om het komend kerstfeest 
vooral etend en feestvierend 
door te komen. Winkels doen 
in de decembermaand extra 
goede zaken en het is hen ge-
gund. Het kerstfeest is echter 
een feest van eenvoud; Jezus, 
geboren in de stal van Bethle-
hem. Daar was geen kerstdiner, 
stond geen kerstboom. 

Het was er alleen bijzonder warm 
vanwege Gods liefde die mens 
werd in Jezus. Gods liefde straalt, 
ook vandaag de dag. Voor veel 
mensen is de decembermaand, het 
kerstfeest een feest van warmte en 
licht en kán tegelijkertijd ook een 
periode van gemis en verdriet zijn. 
Nogal wat parochianen moeten een 
geliefde medemens missen, en dat 
is extra en intens voelbaar tijdens 
de kerstdagen. Ik kan dit nu, meer 
dan ooit, invoelen en meebeleven, 
we zijn hierin tochtgenoten! Gemis 
en verdriet horen bij het leven, zo-
als vreugde en geluk. Ik houd me in 

alle situaties blijvend vast aan ons 
geloof; Jezus die geboren wordt, Hij 
zal opgroeien en een weg van leven, 
liefde en barmhartigheid gaan. Hij 
lijdt voor ons en verrijst! Pasen is de 
vervulling van alles. Met Kerstmis 
vieren we daar het begin van. Wan-
neer we dan ons dierbare geliefden 
missen, mogen we echt vertrouwen 
dat ze thuis zijn bij God. Dat is juist 
dé reden waarom Hij mens werd 
met Kerstmis.

Het Kerstfeest en de dagen erom 
heen nodigen ons bovendien extra 
uit om te zien naar elkaar. Immers: 
eenzaamheid is dé armoede van het 
westen.

Oudjaar
Op 31 december, oudjaarsdag slui-
ten we het jaar 2016 af.

-Voor de wereldkerk een bijzon-
der jaar wat in het teken stond van 
Barmhartigheid. Paus Franciscus 
laat ons Gods liefdevol en barm-
hartig gezicht zien. Collega diaken 
Ton Schepens en ondergetekende 
mochten dat van nabij meebeleven 

en zien tijdens ons bezoek aan Ro-
me aan de Nederlandse dag, op 15 
november, samen met 2000 Neder-
landse pelgrims.

-Voor de kerk van ons bisdom een 
vernieuwend jaar door de komst 
van de nieuwe bisschop monseig-
neur de Korte die heel duidelijk 
staat voor een locale gastvrije kerk 
waar ruimte is voor velen.

-Voor onze parochie een bewogen 
jaar. Duidelijk is gebleken hoe kun-
dig het parochiebestuur, het pasto-
raal team én de trouwe vrijwilligers 
de parochie hebben gerund tijdens 
mijn afwezigheid van 106 dagen. 
De parochie wordt gedragen door 
velen, met alle inzet en trouw die 
daarbij horen. Dat stemt tot grote 
dankbaarheid!

-Voor mezelf was het een bijzon-
der jaar. Ik mocht tweemaal mijn 
zilveren priesterfeest vieren; op 29 
mei in het ziekenhuis in Uden sa-
men met mijn ouders en ons gezin. 
Twee oktober was in alle opzichten 
een zegenrijke en bevestigende dag 

voor mij en ons gezin in de paro-
chie. Ons pap heeft in Zeeland toen 
nog alles gehoord, ons mam was er 
zoals altijd blijmoedig en tevreden 
getuige van. 25 jaar lang waren ze 
hier heel graag in de Lucia kerk en 
pastorie en voelde zich opgenomen 
in onze parochie. Logisch dan ook 
dat we als gezin, samen met de fa-
milie en parochie in de Lucia kerk 
afscheid namen van ons pap (91 
jaar) en ons mam (88 jaar). Ik kan 
alleen maar dankbaar zijn! Want ik 
gun mijn ouders het beste; en dat 
ervaren ze nu samen in het Hemels 
Vaderhuis.

Het jaar 2016 zie ik dus als een bij-
zonder jaar, heel rijk aan medeleven 
en betrokkenheid, aan waardering 
en bevestiging; waarvoor heel veel 
dank!

Tenslotte wens ik u, mede na-
mens het pastoraal team en 
het parochiebestuur van harte 
een Zalig en Gezegend Kerst-
feest en een Voorspoedig en 
Gelovig 2017. John van de Laar, 
pastoor/deken.

Sfeerbeeld in Mierlo-Hout (Foto Cofoto, Mario Coolen)

Kerstmis 2016, Oud en Nieuwjaar

DAMIAAN
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Vrijdag 21 april 2017:
Luciakerk
Mierlo-Hout, 13.00u
Michel v.d. Weide 
Wendy Beekers

Vrijdag 26 mei 2017:
Trudokerk
Stiphout, 11.00u

Thijs Willems 
Joyce Kardol

Zaterdag 20 mei 2017:
Luciakerk
Mierlo-Hout, 14.30u
Glenn van Dooren 

Marjon van 
den Heuvel

Zaterdag 3 juni 2017:
Luciakerk
Mierlo-Hout, 15.30u

Mark van Lierop
Sally van 

Lierop-Kepser

Woensdag 24 mei 2017:
Luciakerk
Mierlo-Hout, 12.30u

Dave Sanders 
Manon van Miert

Vrijdag 9 juni 2017:
Luciakerk
Mierlo-Hout,

Joost Slegers
Fatima De Castro

Wij gaan

trouwen! Informatieavond!
Waarover? De Eerste H. Communie
Waar? In de Luciakerk
Wanneer? Donderdag 2 februari 2017 om 20.00 uur
Tot hoelang? Ongeveer 20.45 uur
Wie mag komen? Ouders van de kinderen uit groep 4

Informatieavond voor de ouder(s) van de kinderen van groep 4 
over het sacrament van de Eerste Communie in het jaar 2017 

Geachte ouders

Hierbij nodigen wij u uit voor een INFORMATIEAVOND over
de EERSTE COMMUNIE.
Deze avond wordt gehouden op donderdag 2 februari 2017
om 20.00 uur in de St. Luciakerk, Hoofdstraat 159, Mierlo-Hout.
De avond wordt gevuld met informatie en praktische hints. Het gaat tot 
ongeveer 20.45u duren.

Bij binnenkomst kunt u: 
De onkosten van de voorbereiding en de viering van de communie vol-
doen. Deze bedragen 40 EURO, dit is inclusief 5 foto’s; portret-, com-
munie-, groepsfoto, 2 actiemomenten.
Graag gepast geld meebrengen! (Dit bedrag van E 40,- mag nooit een 
reden zijn niet mee te doen, neem gerust met de pastoor contact op 
indien aan de orde)
Wij rekenen op uw komst!

Tot ziens in de kerk!

Namens de werkgroep Sacramentencatechese.
J. v.d. Laar, pastoor/deken.

Sint Luciakerk Mierlo-Hout

Voorbereiding en viering 
van de Eerste Communie

In januari 
2017 zul-

len de parochianen welke behoren 
bij de St.Trudokerk en de voorma-
lige OLV-kerk  weer de jaarlijkse 
brief ontvangen in het kader van 
de actie “Kerkbalans”.
Onder de naam Kerkbalans wordt 
landelijk aandacht gevraagd voor 
het samen dragen van de kerk in 
financiële zin. 
Het jaarthema is: “Mijn kerk ver-
bindt”. Dat is ook wat wij proberen 
te doen in onze Heilige Damiaan 
de Veusterparochie.  Verbindingen 
leggen tussen verschillende gene-
raties, tussen culturen, tussen rijk 
en arm, ver weg en dichtbij. Dat 
doen wij door een open en gast-
vrije geloofsgemeenschap te zijn 
waar iedereen van harte welkom is.  
Om het een en ander te kunnen 
realiseren hebben wij uw onder-
steuning hart nodig.
Wij verzoeken u daarom vrien-
delijk om vrijwillig een bijdrage te 

doen voor het in stand houden van 
onze parochie.
Indien u geen brief ontvangt dan 
vragen wij  door dit artikel toch 
om ook u te verbinden met onze 
parochie en een vrijwillige bijdrage 
te doen.
Dit kan door storting op een van 
onderstaande bankrekeningnum-
mers onder vermelding van uw 
naam en gezinsbijdrage 2017.

T.n.v. Parochie H.Damiaan de 
Veuster, Helmond
O.L. Vrouw: Iban Nl 91RABO 
0162 438 982 
Trudo: Iban Nl 54 RABO 0149 
600 534

Heel hartelijke dank,
Bestuur en Pastoraal team

Kerkbalans, 2017,  
'Mijn Kerk verbindt'

ST.  TRUDO

Stilstaan bij uw overlijden... waarom?
Een gerust gevoel voor u..., maar ook voor degenen die achterblijven.

Wanneer u uw wensen bespreekt, haalt dit niet alleen bij u, maar ook bij uw achterblijvers een 
last van de schouders. Zij moeten tenslotte verder..

 Wat wilt u werkelijk? En weten uw naasten dit ook?
 Waarom niet alvast dingen bespreekbaar maken of regelen?
 Hoe passen de wensen van uw nabestaanden bij uw wensen?
 Wat zijn de mogelijkheden en... wat gaat het kosten?

Omdat dit voor veel mensen een ongemakkelijk onderwerp is, denken we graag met u mee.

Door meer dan 25 jaar ervaring weten we wat de mogelijkheden zijn in Helmond en omstreken.
We ervaren vaak de rust bij nabestaanden wanneer de wensen vooraf kenbaar zijn gemaakt.

Voor- en nazorg, maar vooral alles wat daar tussenin valt moet vertrouwd en persoonlijk 
aanvoelen en vooral gebeuren zoals ú het wilt. Stap voor stap, en gemoedelijk.
We onderscheiden ons door onze laagdrempelige werkwijze, duidelijke communicatie, 
transparantie en één aanspreekpunt vanaf het eerste moment.

Iedere woensdag tussen 15.00 en 16.00 hebben we ons inloopuurtje in ‘t Damiaanhuis 
(voormalige kapel van Zorgcentrum Alphonsus), aan het Alphonsusplantsoen te Mierlo-Hout. 
Hier kunt u vrijblijvend terecht met al uw vragen, een impressie van onze locaties of gewoon voor 
een persoonlijk praatje.

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

www.uvdk.nl
info@uvdk.nlEdwin en Luuk van de Kerkhof

Ook met een verzekering van bijvoorbeeld DELA, Monuta of Yarden staan we voor u klaar.

Op deze dag steken mensen om 
19.00 uur over de hele wereld 
kaarsjes aan ter nagedachtenis aan 
overleden kinderen. Het maakt 
daarbij niet uit hoe oud het kind 
was of hoe lang het al geleden 
is. Je kind blijft immers je kind! 
Voor altijd in je hart en gedachten!  
Door het ontsteken van al deze 

lichtjes wordt de wereld zo even 
letterlijk wat lichter voor mensen 
die een kind verloren hebben en 
daarnaast is er het besef dat je niet 
alleen bent met je verdriet. We 
luisteren samen naar muziek en  
troostende woorden, we warmen 
ons aan het vuur en delen onze 
herinneringen met lotgenoten. 

Ouders, broers, zussen, grootou-
ders, familieleden, vrienden en ie-
dereen die zich betrokken voelt is 
welkom.
 
Ieder heeft een eigen verhaal. 
Wilt u uw verhaal hardop uit-
spreken en delen met lotgeno-
ten, dan bieden wij u daarvoor 

de gelegenheid. Wilt u dit wel 
van te voren even laten weten 
via onze website? 
Locatie:  in de tuin aan de 
achterzijde van uitvaartcetrum 
De Groof, Oranjelaan 54, 
5741 HH  Beek en Donk
zondag 11 december om 
18.45 uur.

Op Wereldlichtjesdag gedenken we onze overleden kinderen

0492 31 95 33
0493 32 00 27

Beek en Donk
Helmond

Deurne

 De uitvaart in vertrouwde handen 
 
- op elk moment bij uw overledene zijn 
- eigen aula zonder tijdsbeperking 
-	met	sfeervolle	koffieruimte	
- theatertuin voor uitvaart in de open lucht 
- gratis uitvaartwensenboekje 
- wekelijks inloopuurtje 
- ook wanneer u een uitvaartverzekering hebt 

 voor info: www.degroofuitvaartverzorging.nl

Aankondiging 
buitenland 

Voornemens gaan 
trouwen: 

Lauwrence Muntslag 
en Ruth Leer 

op 17 februari 2017 
te Curacao.
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Vanuit de Protestantse 
Bethlehemkerk Helmond

In haar 
s t u d i e -

verlof in de maand juni dit 
jaar heeft Corine Beeuwkes 
een boek geschreven: ‘Reset 
– geloofscursus voor zoekers 
naar nieuwe geloofstaal’.
U kunt het kopen voor  
E 10,00, waarvan E 2,50 ten 
goede komt aan de diakonale 
jongerenreis naar Moldavi in 
juli 2017 (waar een groep jon-
geren twee weken lang gaan 
werken en een kinderkamp 
organiseren). Het boek is een 
leuk geschenk voor de feest-
dagen! U kunt het bestellen 
bij het Kerkelijk bureau, info@
bethlehemkerk-helmond.nl 
of tel.0492-539470

Zincafé
Elke 2e dinsdagavond in de maand 
wordt het Zincafé georganiseerd. 
Gastsprekers  houden vanuit ver-

schillend perspectief een lezing 
over het jaarthema ‘Over-leven’, 
waarna er met elkaar een discus-
sie volgt. 
Plaats: ontmoetingsruimte in 
Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 
in Helmond. Tijd: 20.00-22.00u. 
Vanaf 19.30u is de zaal open. 
Agenda: 
10 januari, Jan Offringa: ‘Liberaal 
Christendom’. Inleiding op het 
boek ‘Liberaal Christendom’, dat 
later  in de maand januari bespro-
ken zal worden.
14 februari, Carolien Hanewinkel 
(IND): ‘Over-leven als vluchteling 
– en de dilemma’s’
14 maart, Bert Keizer: ‘Vroeger 
waren we onsterfelijk’
11 april, Han Steijnebrugh: ‘Hoe 
religies elkaar kunnen overle-
ven…’

Kerst in de KindopSchoot-
dienst Zondag 18 december is 
om 16.00u het kerstfeest voor de 
allerkleinsten (van 0-6 jaar). Het 
kerstverhaal wordt verteld en 
gespeeld en we zingen bekende 
kerstliedjes. Na afloop is er limo-
nade met iets lekkers. Een feestje 
voor de kinderen, maar ook voor 
ouders en opa’s en oma’s.

Kerstvieringen in 
de Bethlehemkerk
Zaterdagavond 24 december om 
22.00u:  Kerstnachtdienst m.m.v. 
Cantimond o.l.v. Marjan Vree, 
Theo Franx (fluit), Ad Brouwers 
(piano), Henk Blauw (orgel), Pie-

ter Flach en Corine Beeuwkes-van 
Ede (voorgangers). Thema: ‘Wel-
kom!’
Zondag 25 december (1e Kerst-
dag), om 10.00u Gezinsdienst 
m.m.v. Lighthouse o.l.v. Arjan 
Mooij, Istvan Eperjesy (orgel) en 
Corine Beeuwkes-van Ede (voor-
ganger). Thema: ‘Is God verhuisd?!’

Vredestocht
Op zaterdag 17 december wordt 
er weer een vredestocht in Hel-
mond gehouden, waaraan de 
kerken deelnemen. Om alvast te 
noteren: we starten om 16.00u 
in de Molenstraat bij de Turkse 
moskee. Loop u mee?

Oecumenische dienst in de 
Week van de Eenheid
Op zondag 22 januari wordt er om 
16.00u een oecumenische dienst 
gehouden vanwege de week van 
de Eenheid van Gebed om de een-
heid onder de christenen. Voor-
gangers van verschillende kerken 
zullen hieraan meewerken; ook 
het oecumenische koor ‘Light-
house’ o.l.v. Arjan Mooij zingt mee. 
Plaats: Goddelijke Voorzienigheid 
in Helmond. 

Protestantse Bethlehemkerk Sper-
werstraat 2, Helmond Tel. 539470
Pieter Flach (kerkelijk werker), 
kerkelijkwerker@bethlehemkerk-
helmond.nl, Tel. 842052 Corine 
Beeuwkes-van Ede (predikant), 
predikant@bethlehemkerk-hel-
mond.nl. 085-7604455

Een bijzonder Cecilliafeest 
bij het Trudokoor

Het Tru-
d o k o o r 
vierde 18 

november haar jaarlijks Ceci-
liafeest … en een feest dat was 
het …! Tot in de kleine uurtjes. 
Iedereen werd verrast met 
een Brabantse koffietafel die 
prima was verzorgd. Aanslui-
tend werden drie jubilarissen 
gehuldigd, een hele bijzonder 
jubilaris was pastoor Jo van 
Kessel, 40 jaar praeses. 

Zelfs bij de St-Gregoriusvereni-
ging is dit nog niet voorgekomen 
en dat verdiende een gouden me-
daille, die hem werd opgespeld, 
samen met een dasspeld, een 
mooi gekalligrafeerde oorkonde 
en de Gregoriuskaars. Een heer-
lijke fles wijn maakte deze huldi-
ging bijna compleet, want hij werd 
eerst nog geprezen voor zijn altijd 

vriendelijk goedlachse gezicht, zijn 
rust en kalmte, zijn analyserende 
ruimdenkende gedachtegang die 
meermaals leidde tot een inspi-
rerende en verbindende factor. 
Bijvoorbeeld het zingen van het 
Trudokoor bij de jaarlijkse doden-
herdenking. Hij dankte het koor 
voor deze mooie verrassing, want 
zelf had hij geen enkel vermoeden. 
De beide andere jubilarissen, 
mevrouw Elly van Vijfeyken en 
de heer Marinus Raijmakers ont-
vingen de bronzen medaille met 
dasspeld en oorkonde als blijvend 
aandenken aan hun 12½-jarig ju-
bileum.
De livemuziek op deze avond, het 
optreden van cabaretgroep 44 
met daarna nog een quiz maakten 
dat dit Ceciliafeest weer een heer-
lijke, ontspannen avond werd. Dit 
was verdiend na het vele zingen in 
drie kerken.

HELMOND

ST.  TRUDO

Huldiging van jubilaris pastoor Jo van Kessel

Ceciliafeest kerkkoor Cantemus Domino 
met 8 jubilarissen

N o v e m -
ber, de 

maand van de Ceciliafeesten. 
Zo ook voor kerkkoor Cante-
mus Domino dat zijn vierde 
op zaterdag 19 november. Een 
zeer speciaal Ceciliafeest om-
dat maar liefst 8 jubilarissen 
werden gehuldigd.

Na een uitstekend verzorgd warm 
en koud buffet nam voorzitter Jos 
Martinali de microfoon ter hand 
en verzocht alle jubilarissen plaats 
te nemen op de stoelen die hij 
even daar voor had klaar gezet. 
Één jubilaris was echter wegens 
ziekte niet aanwezig. Het betrof 
mevrouw Tonny van Mierlo die 40 
jaar lid van het koor is. De voorzit-
ter heeft toch de lovende woor-
den uitgesproken die hij anders 
aan Tonny zou hebben gericht. 

Vervolgens richtte hij het woord 
tot de overige jubilarissen. De da-
mes Dinie Derksen, Mien Gruyters 
en Maria van Stiphout die ieder 
40 jaar lid zijn. Hierna was het de 
beurt aan Pastoor/deken John van 
de Laar die 25 jaar als geestelijk ad-

viseur aan het koor is verbonden 
en de heer Paul van den Reek die 
25 jaar lid is. Als laatste kwamen 
de jubilarissen aan de beurt die 12 
½ jaar lid zijn van het koor en het 
betreft hier de dames Coby Pieper 
en Riny Snijders. Alle jubilarissen 
werden door voorzitter Jos met 
hele mooie woorden op de voor 
hem karakteristieke wijze in het 
zonnetje gezet en bedankt voor 
alles wat ze in de afgelopen jaren 
voor het koor hebben betekend. 
De dank bracht hij tot uiting met 
voor ieder een oorkonde, een 
bloemetje of een drankje en nog 

een leuke attentie. Tijdens een 
kort bezoekje op zondagmorgen 
20 november is Tonny van Mierlo 
hiermee verblijd.
De avond werd verder nog op-
geluisterd met een optreden van 
twee leden, Helma Janssen en Ri-
ny Snijders, die in hun liedje God 
smeekten dat het koor toch maar 
door kan blijven gaan. Een muzikaal 
optreden van introducé Riek van 
Vlerken met haar mondharmonica 
viel bijzonder goed in de smaak 
en er werd volop meegezongen. 
Rond de klok van elf werd de zeer 
geslaagde avond afgesloten.

ST.  LUCIA

Staand v.l.n.r.: Coby Pieper, Pastoor John van de Laar, Riny Snij-
ders, Paul van den Reek en Dinie Derksen. Zittend v.l.n.r. Maria 
van Stiphout  en Mien Gruyters.

De eerste Heilige 
Communie
Beste ouders,
 
St. Trudo – OL. Vrouwe: Ook dit 
jaar biedt de parochie Heilige Da-
miaan de Veuster aan kinderen uit 
de voormalige OLV-parochie, die 
in groep 4 zitten de mogelijkheid 
aan om de eerste Heilige Com-
munie te doen. Gezien het op te 
stellen voorbereidingstraject pei-
len wij voordat we gaan starten, 
de belangstelling onder de ouders.
Indien u interesse heeft om uw 
kind de eerste Heilige Communie 
te laten doen, kunt u dat kenbaar 
maken middels een kort e-mail-
bericht aan de communie-werk-
groep. Bij voorkeur voor 1 januari 
2017.  Na de inventarisatie zullen 
wij een informatieavond plannen 
waarin u uitleg krijgt over de voor-

bereiding op de communie.
Voor andere vragen kunt u zich 
vanzelfsprekend ook wenden tot 
het onderstaande adres:
 
De communie-werkgroep OLV
communie-werkgroep@hotmail.com
Leon,Michiel en Jolanda
Ton Schepens, diaken 

www.damiaanhelmond.nl 
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St. Lucia
Mien Ceelen-Hagelaar, (De Plaetse) overleden te Helmond op 25 september 2016 in de leeftijd van 94 jaar.
Tony Nooijen,  overleden te Helmond 3 oktober 2016 in de leeftijd van 56 jaar.  
Martien van de Laar, overleden te Zeeland op 5 oktober 2016 in de leeftijd van 91 jaar.
Leen van Liempt-Swinkels, (Pastoor Elsenstraat) overleden te Helmond op 10 oktober 2016 in de leeftijd van 92 jaar.
Theo Berends, (Keyserinnedael) overleden te Helmond op 28 oktober 2016 in de leeftijd van 84 jaar.
Tonny van de Laar-van der Ven, overleden te Veghel op 4 november 2016 in de leeftijd van 88 jaar.
Bennie Meulendijks, (Burg. Krollaan) overleden te Helmond op 6 november 2016 in de leeftijd van 63 jaar.
Annie Smits, (De Vloet) overleden te Helmond op 15 november 2016 in de leeftijd van 88 jaar.
Rien de Greef, (Alphonsus) overleden te Helmond op 16 november 2016 in de leeftijd van 82 jaar.
Pastoor Thom van Lierop, (Eikenburg) overleden te Eindhoven op 18 november 2016 in de leeftijd van 91 jaar.
Thijs Moons, (Alphonsus) overleden te Helmond op 18 november 2016 in de leeftijd van 79 jaar.
Louis van Berlo, (Saffierstraat) overleden te Helmond op 4 december 2016 in de leeftijd van 87 jaar.

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

Veel dank
Het jaar 2016 is het jaar van 
het ontvangen van vele…en 
nog méér kaarten.  Kaarten 
van medeleven bij het heen-
gaan van ons pap op 5 okto-
ber en van ons mam op 4 no-
vember. Ze konden elkaar niet 
missen en ze zijn nu weer sa-
men. Ik gun ze dat van harte!

God dank kan ik alles dragen in 
geloof, en voel me blijvend en tel-
kens opnieuw gesteund en bemoe-
digd door velen. 
Mede namens ons gezin; heel veel 
dank voor alle vormen van me-
deleven na het heengaan van ons 
pap en ons mam, vooral voor de 
grote opkomst bij de avondwake 
in Zeeland en tijdens de uitvaart 

in de vertrouwde Lucia kerk. Veel 
waardering hebben wij, als gezin, 
voor de gezamenlijke koren voor 
de keurige opluistering van de uit-
vaart, voor het kostersteam en de 
acolieten, voor de celebranten en 
voor uitvaartonderneming Duif 
voor de perfecte organisatie en 
begeleiding.  
Verdriet kijkt achterom, zorgen 
kijken om zich heen, geloof kijkt 
naar boven, mijn slogan voor 2016, 
een bijzonder jaar! 25 jaar verkon-
diging wordt levensecht; kracht 
naar kruis, verrijzenis en eeuwig 
leven! Ja, het is machtig mooi een 
gelovig mens en priester te kunnen 
en te mogen zijn.        

John v.d. Laar, pastoor/deken 

In memoriam: 
Martien van de Laar

In memoriam: 
Tonny van de Laar - van der Ven

Wij gedenken de heer Thijs Moons
Overleden te Helmond op 18 
november 2016 in de leeftijd 
van 79 jaar.
(Slotwoord in de kerk op 
woensdag 23 november door 
deken van de Laar).

In naam van u allen mag ik nu 
een laatste eer brengen aan Thijs 
Moons.
Dat doe ik met een gevoel van veel 
dankbaarheid voor alles wat hij 
voor onze parochie en wijk heeft 
gedaan en betekend.
-Allereerst was hij de bouwmees-
ter van de Jorisschool, zijn school, 
op en top bovenmeester waarbij 
een ieder altijd welkom was.
-Als lid van het Parochiebestuur 
stond hij mede aan de basis en het 

begin van de nieuwe Damiaan pa-
rochie.

Op 10 januari 2010 hield Thijs, 
zeer kundig, met humor en vol op-
timisme, de openingstoespraak in 
Zaal de Koning.
-Jarenlang was Thijs lid van het 
SKH bestuur; dat is; Stichting ker-
kenbouw Helmond, waarvan hij de 
voorzitter was.
-Bovenal was Thijs, samen met zijn 
Gon, trouw aanwezig hier in de 
kerk, voor het vieren van de Eu-
charistie. En de laatste levensperi-
ode in de kapel van Huize Alphon-
sus. Kortom: een man van geloof 
en van goede daden!

Moge hij thuis zijn bij God!
In memoriam Thijs Moons 
(Archieffoto Cofoto). 

Thom van Lierop 60 jaar priester
Een van 
de dingen 

die onze jubilaris kenmerkten, 
waren zijn korte, maar veel-
zeggende preekjes. Ik ga pro-
beren hem in dat korte een 
beetje te evenaren. Hopelijk 
lukt me dat ook enigszins in 
het veelzeggende.

Vandaag vieren we Sacramentsdag. 
De lezingen die we hoorden gaan 
over hét sacrament dat Jezus ons 
heeft nagelaten: de eucharistie. 
De bediening van de eucharistie 
is in onze kerk voorbehouden aan 
mannen die daarvoor een speciale 
wijding ontvangen, die gekoppeld 
is aan de verplichting om als celi-
batair te leven. Jezus zegt ergens in 
het evangelie: “Wie het vatten kan, 
die vatte het.” Het is duidelijk dat 
vandaag de dag in onze westerse 
wereld er weinig jonge mensen 
zijn die het nog vatten kunnen of 
vatten willen. Dat was in de tijd van 
Thom, zestig jaar geleden, heel an-
ders zoals u allemaal weet.
Vandaag gaan er steeds meer stem-
men op om de celibaatsverplichting 
af te schaffen. U weet dat Rome 
daar niet van wil weten, maar het 
zou kunnen, dat het gebrek aan 
priesterroepingen de kerkleiding 

daar wel eens toe zal dwingen.
Mijn pleidooi luidt: verruim de mo-
gelijkheden, maar blijf het celiba-
taire priesterschap wel koesteren. 
Want mensen die daar vrijwillig  
en bewust voor kiezen voegen iets 
heel waardevols toe. Zij zijn niet 
alleen bedienaars van de sacra-
menten, maar zijn tegelijk zelf een 
sacrament geworden! Deze zin be-
hoeft wat uitleg, denk ik.
Er zijn 7 officiële sacramenten. In 
elk sacrament wordt uitgedrukt dat 
ons bestaan verweven is met het 
goddelijke. Maar er zijn nog veel 
meer tekenen van Gods verweven-
heid met ons bestaan. Ik denk aan 
voorwerpen als een kruisbeeld, 
een medaillon, een icoon, een ro-
zenkrans. Ik denk aan handelingen 
als zegenen, op pelgrimstocht gaan, 
mediteren e.d. Maar nog sterker 
kan Gods verwevenheid met ons 
bestaan zichtbaar worden in men-
sen, die hun leven meer dan ande-
ren in dienst stellen van het evan-
gelie. Ik denk aan heiligen, begena-
digde voorgangers, monniken,  en 
zeker hoort in dit rijtje ook thuis 
de celibataire priester. Door de 
beleving van hun celibaat in trouw 
en toewijding zijn ze een bijzonder 
waardevol sacrament, want ze zijn 
teken van Gods nabijheid. Als we 

vandaag, op Sacramentsdag, 60 jaar 
priesterschap van Thom vieren 
dan wil ik u uitnodigen om vooral 
daarbij stil te staan. En dan is er 
alle reden om God te danken voor 
deze priester in ons midden. En om 
Thom te bedanken omdat hij voor 
ons sacrament is geworden van 
Gods nabijheid aan ons. Dank je 
wel daarvoor, Thom, reuze dank!

Jan Vogels

Pastoor Thom van Lierop, 
overleed te Eindhoven op 18 
november 2016 in de leeftijd 
van 91 jaar.

DAMIAAN

In memoriam: 
Pastoor Thom van Lierop 
(Archieffoto Cofoto).

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

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten
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St. Trudo 
Joep Schampers, overleden te Helmond op 7 oktober 2016 in de leeftijd van 87 jaar
Geert Kusters, overleden te Helmond op 10 oktober 2016 in de leeftijd van 61 jaar
Thieu de Wit, overleden te Helmond op 31 oktober 2016 in de leeftijd van 84 jaar
Gina Steenkamer, overleden te Helmond op 7 november 2016 in de leeftijd van 55 jaar
Herman Hagenbeek , overleden te Helmond op 7 november 2016 in de leeftijd van 72 jaar.
Gerard Majoor, overleden te Helmond op 17 november 2016 in de leeftijd van 90 jaar.

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

0492 31 95 33
0493 32 00 27

Beek en Donk
Helmond

Deurne

 De uitvaart in vertrouwde handen 
 
- op elk moment bij uw overledene zijn 
- eigen aula zonder tijdsbeperking 
-	met	sfeervolle	koffieruimte	
- theatertuin voor uitvaart in de open lucht 
- gratis uitvaartwensenboekje 
- wekelijks inloopuurtje 
- ook wanneer u een uitvaartverzekering hebt 

 voor info: www.degroofuitvaartverzorging.nl

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.

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

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

ls je van 
de dokter 

te horen krijgt dat ze uitbe-
handeld zijn en ze ‘niets’ meer 
voor je kunnen doen, dan staat 
je leven én dat van je naasten 
op zijn kop. Gevoelens van on-
geloof, machteloosheid, boos-
heid, angst, verdriet, pijn kun-
nen je overvallen. 

Hoe lang heb je nog…? Hoe ga je 
met dit gegeven, met deze situatie 
om?
Je leven en dat van je naasten komt 
in een heel ander perspectief te 
staan.
Je krijgt te maken met steeds 
meer beperkingen, je moet leren 
omgaan met afhankelijkheid, je 
wereldje wordt kleiner, je moet 
steeds meer  loslaten, je overge-
ven aan wat komen gaat, het af-
scheid nemen komt dichterbij……  
Dat alles bij elkaar kan verwarrend 
en verlammend werken. Dan kan 
‘iemand-van- buiten’ die naar je wil 

luisteren heel welkom zijn. Iemand 
die een klankbord wil zijn voor jou 
en mogelijk ook voor je naasten 
om de situatie te leren accepteren, 
om de tijd die je nog gegeven is, zo 
aangenaam mogelijk door te bren-
gen met de mensen die je dierbaar 
zijn.
 
Wat kan de Damiaanparochie 
u in deze bieden?

Vanouds heeft de kerk het tot haar 
taak gerekend zieken en sterven-
den bij te staan.
U kunt altijd een beroep doen op 
de pastoor of diaken van de paro-
chie, die u daarin kunnen onder-
steunen en bijstaan. Wij beschou-
wen dit als een zeer belangrijk  
onderdeel van onze pastorale taak. 
Wij hebben in onze parochie hier-
voor ook een speciaal toegeruste 
vrijwilligster beschikbaar in de per-
soon van Anneke Verwegen, die al 
jarenlang als vrijwilligster werk-
zaam is in een hospice. De parochie 

heeft haar de gelegenheid gegeven 
een tweejarige opleiding te volgen 
bij het Nederlands Instituut voor 
Stervensbegeleiding in Utrecht. 
Zij stelt haar kennis en ervaring 
graag beschikbaar om mensen, die 
daar behoefte aan hebben,en hun 
naasten, in de thuissituatie onder-
steuning te bieden in de laatste le-
vensfase.

In de Damiaanparochie kunt u 
voor begeleiding in de laatste le-
vensfase contact opnemen met:
Pastoor v.d. Laar  tel.0492-522930
Diaken Ton Schepens  tel. 06-
15690059
Anneke Verwegen tel. 0492-
536970  of 06-24150022

Wij vinden het belangrijk dat wij 
als parochie u deze dienst kunnen 
aanbieden. IEDEREEN die daar 
behoefte aan heeft, kan en mag 
hierop een beroep doen.

Het pastorale team.

Stervensbegeleiding 
in de Damiaanparochie

DAMIAAN

Vanaf het nieuwe jaar willen we 
graag met regelmaat de kerkgan-
gers van de viering van 10.15u in 
de gelegenheid stellen elkaar te 
ontmoeten met koffie/thee ach-
terin de Lucia kerk. Dit om wat 
na te praten na de viering en el-
kaar te ontmoeten!
De data zijn:

Zondag 15 januari na de gezinsmis
Zondag 5 maart, vandaag i.v.m.  
verjaardag pastoor koffie drin-
ken in de pastorie!
Zondag 9 april na de gezinsmis
Zondag 21 mei
Zondag 25 juni

VAN HARTE WELKOM!
Het parochiebestuur en team.

Op de koffie...

In goed 
o v e r l e g 
met Su-

per Sociaal is ook dit jaar be-
sloten 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, maar ook diege-
ne die gebruik maken van de 
soepsbus. Door allerlei maat-
schappelijke omstandigheden 
is het aantal mensen dat een 
beroep moet doen op super-
sociaal gestegen en stijgt he-
laas nog steeds.

Hoe zou u kunnen helpen? Wij 
stellen voor dat ieder die zich aan-
gesproken voelt om iets te doen, 
ook daadwerkelijk iets kan doen, 
hoe klein of groot dan ook. Het 

meedoen, het solidair zijn met de 
armen is belangrijker dan de om-
vang van uw gave.
In de periode van 13 december 
tot en met 23 december bestaat 
de mogelijkheid om uw kerstpak-
ket of een of meer levensmidde-
len af te geven bij de pastorie van 
Mierlo-Hout (Hoofdstraat 157) 
en bij de pastorie van Stiphout 
(Dorpsstraat 34) ’s morgens tus-
sen 10.00 uur tot 12.00 uur. Wij 
zullen ervoor zorgen dat alle inge-
leverde goederen bij Super Sociaal 
in de winkel opgenomen worden 
en de mensen die gebruik moeten 
maken van Super Sociaal ook een 
beetje de Kerstgedachte voelen 
middels de levensmiddelen die 
men daar kan krijgen/kopen.
Als u niet in staat bent om levens-
middelen en/of een kerstpakket 
beschikbaar te stellen kunt U na-
tuurlijk ook uw geldelijke bijdrage 
in een gesloten enveloppe met 

daarop “Kerstgave 2016” in de 
brievenbus doen van de eerdere 
genoemde pastorie in Stiphout, 
en bij de pastorie in Mierlo-Hout. 
Ook deze gave zullen ter beschik-
king van de armen komen.
Op deze manier komen uw gaven/
giften ook daadwerkelijk terecht 
bij die mannen, vrouwen en kinde-
ren die het erg hard nodig hebben.
Voor nadere informatie kunt U 
contact opnemen met diaken Ton 
Schepens van de Damiaanparo-
chie, tel. 06-15690059.

Kerstpakkettenactie Damiaanparochie 
DAMIAAN

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?
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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

Van Ganzewinkel Natuursteen verzorgt al 

meer dan 120 jaar het maken en plaatsen 

van grafmonumenten. Of het nu gaat om 

een renovatie, nieuw monument, urn of 

bijzetting.

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

Buiten openingstijden bel gerust voor een afspraak.

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

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
0492 - 66 60 00
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Tijdens Allerzielen 
herdenken we onze 
overleden dierbaren.
Ook Monuta Magis 
steekt een kaarsje 
aan in de hoop dat 
het lichtje mag 
schijnen in de harten 
van nabestaanden.

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

Op de eerste plaats wil ik iedereen 
heel hartelijk danken, die Stichting 
Obumu Nederland-Uganda een 
warm hart toedraagt en door do-
naties ons werk ondersteunt.
U herinnert  zich vast nog wel 
de foto’s van het kleine noodge-
bouwtje van het  kleuter- en la-
gere schooltje St. Charles Lwanga 
in Kyotera uit eind 2013, waar 85 
kleutertjes gehuisvest waren. In-
middels heeft de school kleuter- 
en lager onderwijs t/m groep 5; 
het aantal leerlingen bedraagt 230; 
er zijn 8 onderwijzers en de school 
is door haar goede onderwijs ge-
kwalificeerd tot trainingsschool 
voor leraren in opleiding.

Dankzij uw giften heeft Obu-
mu vanaf april 2014:
- het noodgebouwtje kunnen af-
werken;
-  vier grote klaslokalen gebouwd;
-  drie watertanken van 5000 ltr. 
kunnen plaatsen;
-  kon in november 2016 worden 
begonnen met de bouw van 12 
doorspoeltoiletten.
Verder is een voedselprogramma 
verwezenlijkt dankzij onze part-
ner organisatie SOS Malta. Dank-
zij een aparte commissie binnen 
Obumu, onder leiding van Octa 
Veldhuyzen-Wennekers, wordt 
aan 23 analphabete vrouwen/moe-
ders van leerlingen les gegeven in 

taal, rekenen en hygiëne. Een pilot-
cursus is recent afgerond en aan 
een follow-up wordt nu gewerkt. 
Ook voor dit project werden gif-
ten ontvangen.

In drie jaar tijd een enorme voor-
uitgang voor de bevolking in dit 
arme gebied in het Rakay district! 
Men is zo dankbaar voor onze hulp 
en de schoolleiding samen met de 
bevolking doen zelf al het moge-
lijke om hun school, hun droom, 
te verwezenlijken.
Prioriteit heeft nu de aanleg van 
een goede sanitaire voorziening 
t.b.v. leerlingen ( kinderen en cur-
sisten/moeders) en onderwijzend 
personeel. Obumu heeft gekozen 
voor doorspoeltoiletten in plaats 
van pit latrines uit hygiënische 
overwegingen. Daarnaast beoogt 
Obumu de verkregen donaties 
duurzaam en verantwoord te be-
steden.
Maar hiervoor moet wel water 
voorhanden zijn! Men kan zich de 
situatie voorstellen, wanneer men 
alleen van regenwater afhankelijk 
is. En ook in Oeganda is de kli-
maatwisseling voelbaar!
In overleg met de schoolleiding is 
gekozen voor het realiseren van 
een constante watervoorziening 
door het oppompen van grond-
water. Als de beoogde watervoor-
ziening gerealiseerd kan worden, 
zal er in de toekomst geen water-
probleem meer zijn voor het hele 
schoolcomplex.
Een doordachte, verantwoorde en 
duurzame investering dus. 
De kosten van de aanleg van de 
watervoorziening via grondwater, 
waarbij het grondwater wordt op-

gepompt met behulp van zonne-
energie, is in haar totaliteit begroot 
op € 10.600, waarvan inmiddels € 

2.400 is gedoneerd. 
Dit project kan in 2 fases door een 
erkend bedrijf uit Kampala gereali-
seerd worden.

Voor de eerste fase , zal het wa-
ter moeten worden opgepompt 
vanaf 65 meter diepte. Er zal dan 
voorlopig water via een handpomp 
beschikbaar zijn en kan men via 
jerrycans het toiletgebouw en de 
klaslokalen schoonmaken, koken 
en handen wassen. Deze fase is 
begroot op € 7.000 en komen we 
nu dus nog € 4.600 tekort.  In de 
tweede fase kan dan een pomp op 
zonne-energie worden aangeschaft 
en een buizenstelsel worden ge-
legd naar alle gebouwen. Om dit te 
kunnen realiseren is nog € 3.500 
nodig. Het bedrag voor de eerste 
fase hoopt de voorzitter mee te 
kunnen nemen op haar volgende 
reis in januari 2017. In november 
is de constructie van een toiletge-
bouw  gestart.  Zouden wij dit ook 
weer voor elkaar kunnen boksen? 
Helpt u mee?

Omdat we nauwelijks overhead-
kosten hebben, komt een bijdrage 
vrijwel geheel ten goede aan de 
projecten. Daarnaast monitoren 
bestuursleden de voortgang ter 
plekke. Dat is de kracht van Obu-
mu!

Meer informatie en foto’s kan men 
volgen via de website: www.obu-
mu.nl of via de facebook pagina van 
Obumu Nederland -Uganda. Voor 
meer informatie kan men altijd 
mailen of bellen, wij beantwoor-
den uw vragen graag.

Onze stichting heeft de 
ANBI-status. 
Uw giften kunt u storten op de re-
kening van 
OBUMU-NEDERLAND :
Bankrekening: ABN-AMRO.
IBAN: NL16ABNA0400979551
BIC: ABNANL2A.

Voor uw bijdrage 
danken wij u hartelijk.

Nieuws vanuit stichting 
Obumu Nederland – Uganda
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Allerzielen
Luciakerk
Met een kerkelijke viering (avondwake/uitvaart) namen wij afscheid van: 
Doopnaam/achternaam/sterfdatum/leeftijd/B begraven/C crematie
Geerdina van Gennip-van Hoey,  21-10-15, 91, B.
Maria Crooijmans-Terbeek,  10-11-15, 95, B.
Adrianus Bosch,  18-11-15, 62, C.
Arnolda Hesius-Vogels,  22-11-15, 89, C.
Johanna Roxs,  22-11-15, 95, B.
Maria Noten-van Dijk,  7 -12-15, 76, B.
Maria van den Aakster-van den Born,  10-12-15, 84, C.
Martina Huijbers-van de Waterlaat,  13-12-15, 91, C.
Antonius Snijders,  20-12-15, 83, B.
Maria Snijders-van Stratum,  24-12-15, 89, B.
Martina Martens-Jansen,  22-12-15, 74, C.
Catharina van Esch-Hoff,  06-01-16, 90, B.
Hendrika Merkx-Koolen,  01-02-16, 86, C.
Mathieu de Bie,  06-02-16, 13, B.
Josephus Verhoeven,  08-02-16, 80, B.
Petronella Benders-Vogels,  08-02-16, 85, B.
Maria van Hoof-Nooijen,  24-02-16, 73, C.
Theodorus Giebels,  26-02-16, 96, B.
Henricus van Bree,  28-02-16, 67, C. 
Maria Kuerten-Visser,  25-03-16, 97, C.
Catharina Raaijmakers,  28-03-16, 95, B.
Henricus van de Warrenburg,  30-03-16, 80, B.
Helena van der Heijden-van de Kimmenade, 03-04-16, 82, C.
Theodora van der Putten-Smits,  08-04-16, 82, B.
Adriana Token-Rooijakers,  05-05-16 , 91, C. 
Maria Geubbels-Smeulders,  11-05-16 , 64, C.
Antonius van Vijfeijken,   20-5-16 86, B.
Hendrica van der Linden-Habraken,   03-06-16 , 94, B.
Catharina van Horik-Romonesco,  18-06-16, 88,  B.
Franciscus van Kilsdonk,  22-06-16, 66, C.
Martina Knapen-Lijten,   23-06-16, 82, B.
Adriaan de Wit,  30-07-16 , 91, C.     
Wilhelmina Koppens-Rovers,  22-08-16, 94, C.
Henrica Smits-van Mierlo,  13-09-16, 90, B.
Hendrika Bombeeck-van den Einden,  13-09-16, 92, C. 
Antonius van den Broek,  14-09-2016, 68, C.
Wilhelmina Ceelen-Hagelaar,  25-09-16, 94, C.
Tony Nooijen,  03-10-16, 56, B.
Martinus van de Laar,  05-10-16, 91, B.
Helena van Liempt-Swinkels,  10-10-16, 92, B.

Theodorus Berends,  28-10-16, 84, B.
Antonia van de Laar-van der Ven,  04-11-16, 88, B.
Bernardus Meulendijks,  06-11-16, 63, B.
Anna Smits,  15-11-16, 88, C.
Marinus de Greef,  16-11-16, 82, C.
Thomas van Lierop,  18-11-16, 91, B.
Mathias Moons,  18-11-16, 79, B.

Trudokerk
Met een kerkelijke viering (avondwake/uitvaart) namen wij afscheid van:
Loek Görts,  01-11-2015, 87
Jo van de Laar,  15-11-2015, 83
Rie de Ruijter-Muller,  17-11-2015, 91
Gerard Gulinck,  28-11-2015, 88
Corry v.d. Bungelaar-Siroo,  12-12-2015, 76
Corrie van Neerven-Adriaans,  13-01-2016, 84
Peter Vetjens,  23-01-2016, 87
Annie Swinkels-Soille,  30-01-2016, 87
Jac Jansen,  14-03-2016, 85
Tilly Keijzers-Vullings,  25-03-2016, 82
Piet van Bree,  26-03-2016, 79
Ans van den Eijnden,  15-05-2016, 90
Antoon Hikspoors,  11-06-2016, 83
Frans Kampers,  28-06-2016, 74
Marie van Schijndel-v.Dalen,  05-07-2016, 88
Toos van der Vleuten-Bloks,  21-07-2016, 86
Frans van den Reek,  07-09-2016, 90
Joep Schampers,  07-10-2016, 87
Geert Kusters,  10-10-2016, 61

Een groepje tie-
ners doet ook 
komend jaar het 
vormsel, waarom 
toch? Voor acht-
ste groepers en 
voor de ouders is 
de motivatie niet 
zo gemakkelijk 
onder woorden 
te brengen. Het 
Vormsel is de be-
vestiging door 

God met de gave van zijn Geest voor 
jou! Sterk staan door middel van de 
kracht van zijn Heilige Geest midden 
in onze samenleving.

Weer een nieuw stapje in de goede richting 
dus, na Doopsel en 1e H. Communie. De 
kinderen van groep 8 van De Lindt, De Wil-
helmina en de St. Trudo die hun 1e H. Com-

munie hebben gedaan in groep 4, schooljaar 
2012/2013, ontvangen binnenkort een uit-
nodiging voor de informatieavond over het 
Vormsel.

Datum van de info-avond en vormselda-
tum zijn bij het uitkomen van dit Damiaan 
nieuwsbulletin nog niet bekend. Nu alvast 
aan kinderen én hun ouders/verzorgers: van 
harte welkom. We vertellen je die avond 
meer over het mooie project waarmee we 
werken. Diaken Ton Schepens zal namens 
de parochie aanwezig zijn. 

De voorbereiding op het vormsel bestaat uit 
een aantal bijeenkomsten, meestal ’s avonds. 
Via verhalen, spelletjes en opdrachten kom 
je meer te weten. Kortom, het is een zoe-
ken naar jouw geloof. Hoe doe je dat in deze 
tijd?  Heb je nu alvast een vraag? Mail het 
ons via p.nacinovic@xs4all.nl en/óf jolanda.
de.bok@upcmail.nl.

Zou je het vormsel doen?
ST.  TRUDO

Het beeld van het christendom in 
het algemeen en van het katholi-
cisme in het bijzonder is bij veel 
tijdgenoten negatief. Kort samen-
gevat: je moet van alles en je mag 
niets. Dat geldt ook voor de dis-
cussie rond euthanasie en, meer 
recent, voltooid leven. Het is ech-
ter van belang te beseffen dat onze 
Kerk bij deze thema’s geen nega-
tieve maar een positieve insteek 
heeft. De Kerk wil het menselijk 
leven beschermen vanaf de con-
ceptie tot de natuurlijke dood. Wij 
hebben ons bestaan immers van 
God ontvangen. Wij zijn geen eige-
naar maar alleen maar pachters en 
rentmeesters die het leven mogen 
beheren en behoeden.

Deze visie heeft het echter niet 
gemakkelijk in het huidige Ne-
derland. Wij leven immers in een 
dominant seculiere, liberale en in-
dividualistische samenleving. Zelf-

standigheid en zelfredzaamheid 
zijn voor het gros van de mensen 
ontzettend belangrijke waarden. 
De gemiddelde Nederlander denkt 
in termen van kwaliteit van leven 
en afhankelijk worden vormt een 
doemscenario. Aftakeling van ons 
lichaam en lijden zijn moeilijk te ac-
cepteren. Het lijkt wel of naarmate 
wij minder hoeven te lijden door 
de verbetering van de medische 
wetenschap  het overgebleven 
leed steeds moeilijker te dragen is. 
Relatieve autonomie

De plannen van onze regering 
om gezonde mensen die hun le-
ven voltooid achten wettelijk te 
helpen het leven te beëindigen,  
heeft gewerkt als een grote steen 
in een vijver. Stevige debatten  in 
de media en het parlement waren 
het gevolg . Het voorstel lijkt een 
absolute autonomie van het in-
dividu te suggereren. Maar is dat 

wel een reële uitgangspunt? Een 
mens is immers een sociaal wezen 
en heeft dus altijd een relatieve 
autonomie. Mensen zijn geen  ei-
landen. Wij komen alleen tot geluk 
en ontplooiing in verbondenheid 
met anderen. Tegen die achter-
grond kun je zeggen dat wij niet 
van onszelf zijn maar van elkaar. 
Sterven is geen individueel gebeu-
ren maar verbreekt een netwerk 
van relaties. Leven heeft ook alles 
te maken met verantwoordelijk-
heid jegens elkaar. Juist dat gege-
ven zou mensen, ook vanuit een 
humanistisch standpunt, uitermate 
voorzichtig moeten maken. Chris-
tenen geloven, zo schreef ik al, dat 
het bestaan ons door de Schepper 
is geschonken. Dat maakt ons ui-
termate terughoudend in het hui-
dige debat rond voltooid leven van 
gezonde mensen. 
 

Voorzichtigheid
Christenen moeten ondertussen 
niet hoog van de morele toren 
blazen. In deze discussie passen 
geen grote woorden.  Ons past in 
het licht van de actuele discussie 
veeleer de kardinale deugd van de 
prudentie of voorzichtigheid. Wij 
leven en ademen immers allemaal 
in de huidige cultuur. Ook christe-
nen zijn in Nederland  welvarend 
en hooggeschoold en delen onver-
mijdelijk in de individualisering van 
de cultuur. Niet weinig gelovigen 
vinden zelfstandigheid en zelfred-
zaamheid uitermate belangrijk. 
En ook wij denken niet zelden in 
termen van kwaliteit van leven en 
kunnen afhankelijkheid, aftakeling 
en lijden maar moeilijk in ons be-
staan een plaats geven.
 
Sociale cohesie
De keerzijde van de verregaande 
individualisering van onze cul-

tuur vormt eenzaamheid. Ik heb 
de indruk dat veel spreken over 
voltooid leven voortkomt uit een-
zaamheid. Het is vaak ook een 
roep om aandacht en geborgen-
heid. Vanuit christelijk perspectief 
is de inzet voor levensbegeleiding 
in plaats van stervensbegeleiding 
de betere keuze. Laten wij werken 
aan de versterking van de kwaliteit 
en samenhang van de maatschap-
pij. Een en ander veronderstelt 
ook een versterking van de ou-
derenzorg en de palliatieve zorg. 
Wij behoren elkaars hoeders te 
zijn. Een en ander vraagt ook om 
een nieuwe doordenking van de 
verhouding tussen individu en ge-
meenschap. Is de slinger in de laat-
ste decennia niet te veel naar één 
kant uitgeslagen? 
En laten wij het zoeken van de 
voortijdige dood beantwoorden 
met een inzet voor een cultuur van 
het leven. 

Voltooid leven 
Door Mgr. Dr. Gerard De Korte 
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St. Trudo
Joy 

Driessen

St. Trudo
Loulou 

van der Vleuten

St. Trudo
Sam 

Driessen

St. Trudo
Shailano 

Cielo

St. Lucia
Jaimy 

Leijten

St. Lucia
Fenna 
Klos

St. Lucia
Faas 

Coolen

St. Lucia
Ties 

Branten

St. Lucia
Marko 

Trgovcic

St. Lucia
Mathijs 
Voogels

“Sinds 1965”

Helmond T. 0492-552666

“DE STER” 
SCHOONMAAKBEDRIJF

HELMOND             SINDS 1965

Dagelijks onderhoud

Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Glas- en gevelonderhoud

✩ Industriële reiniging

✩ Nieuwbouw opleveringen

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

Lid ANVO - gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

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

- BRILLEN
- COMPUTERBRILLEN 

- VEILIGHEIDSBRILLEN

Piet Andriessen B.V.

info@andriessenoptiek.nl - VEILIGHEIDSBRILLEN

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

- VEILIGHEIDSBRILLEN

www.hulplijnpeelregio.nl   085-02 000 11

Wil je ergens over 
praten?
Bel 24 uur per dag voor een 
vertrouwelijk telefoongesprek: 
085-02 000 11.

Wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers:
0492-59 89 89
hulplijnpeelregio@levgroep.nl

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

Heilig Jaar van de Barmhartigheid 

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

10%
korting

“De Schuur”“De Schuur”Bloemenmagazijn

Paul Martens
Meester Strikstraat 7
Tel. 0492-52 55 27

STIPHOUT - HELMOND

Voor grafstukken kunt u 
ook bij ons terecht!

Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding

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

Vormsel 2016 Lucia kerk
Wij wensen de vormelingen 
PROFICIAT, alle succes en zegen toe:

Milou Gisèle Bakker, Damanja 
Bergerhof,  Milan van Bommel, 
Emma Hagens, Mijke Heemstra,  
Fleur van Hoof,  Janne van de 
Hurk, Thomas van de Kimmena-
de, Melanie de Kloe,  Claudia Kuy-
pers, Tessa van Litsenburg, Willem 
Loijmans, Jelle Neervens,  Diana 
van den Oetelaar, Amber Peters, 
Bob Raaijmakers, Iris Rooijakkers, 
Samantha Sauvé, Fleur Schmitt, 
Thijmen Slegers, Remco Steehou-
der, Jill Steenbakkers, Nanne van 
de Ven, Yannick Verhees, Valke 
Voesten, Dinand Weerts, Daan 
Wintjes, Niek Deelen.

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

www.damiaan
helmond.nl 
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Wanneer we denken aan een 
zorginstelling, komt al snel De 
Zorgboog of Savant in beeld. 
Een instelling die ook in Hel-
mond en omgeving opereert, 
is onder andere ORO. Omdat 
ik ooit met ORO contacten 
heb mogen onderhouden, wil 
ik deze instelling graag met u 
nader bekijken.

ORO is als instelling vooral ac-
tief in Zuid-Oost Brabant, voor 
mensen met lichte tot zeer zware 
verstandelijke beperkingen. ORO 
staat voor: Othmarus Rijtven Or-
ganisatie. Pater Othmarus, een pa-
ter kapucijn, was in de jaren '50 en 
'60 in Helmond actief om mensen 
met een verstandelijke beperking 
zoveel mogelijk bij de maatschappij 
te betrekken. 

Deze organisatie is samen- en op-
gegaan in ORO met het Rijtven als 
belangrijk 'uitvoeringsorgaan'. Het 
Rijtven is te vinden in de bossen 
tussen Helmond en Deurne, maar 
ORO is in middels ook op andere 
plaatsen met specifieke activiteiten 
aanwezig. Zoals bijv. in eetcafé de 
Stoofpot in de Van Speijklaan te 
Helmond, waar mensen met een 
beperking bedienen, of in de nieu-
we locatie aan de Kromme Haag-
dijk of in het Grafisch Centrum op 
de Baroniehof en in verschillende 
woonlocaties, zoals De Waard of 
locaties voor dagbesteding. (Zie 
ook de site van ORO!)
Met betrekking tot dagbesteding 
gaat men daar 's ochtends heen, 
en komt men 's avonds weer 
thuis. Maar met het ouder wor-

den, komt men toch op een leef-
tijd, waarop men het ouderlijk 
huis achter zich laat. Dat kan soms 
langdurig gezoek vergen, voor-
dat je de meest geschikte nieuwe 
woonlocatie vindt. Wonen kan op 
verschillende plaatsen, zowel in 
Helmond (De Waard, Den Dries), 
als in Mierlo (De Eimer), in Asten 
in de Wilhelminastraat en 'Het 
Liender' en in ander plaatsen. De 
sfeer is er, zoals overal bij ORO, 
warm te noemen; geschikt voor 
een langdurig verblijf.

Soms komt het voor dat je te ma-
ken krijgt met een acute ernstige 
terugval in verstandelijke vermo-
gens van een bewoner. Bijv. door 
een aanval. Wat dan?
Dan wordt het al snel duidelijk dat 
een gewone woonlocatie  niet de 
verzorging kan bieden die dan no-
dig is. Dus ga je dan op zoek naar 
een omgeving met meer moge-
lijkheden. Die wordt opnieuw bij 
ORO, die "kansen ziet", gevonden; 
nu op het Rijtven. 
Het Rijven ziet er uit als een va-
kantiepark, prachtig gelegen in de 
bossen tussen Helmond en Deur-
ne. Wat wij ervan gezien hebben 
is: veel zorg en aandacht voor de 
bewoners, iets wat trouwens voor 
heel ORO geldt. Er is tegenwoor-
dig veel kritiek op de zorg, maar 
voor zover ik dat kan bekijken, is 
dat vaak overdreven. Juist in de 
zorg staat de mens centraal. 
Het leek me goed, aan deze 'tak 
van 'sport' in de DAMIAAN aan-
dacht te schenken.

Jan van Rest

Het is alweer twee weken geleden, 
dat ik op een stilteretraite was in 
het klooster bij de Missiezusters 
van het Kostbaar Bloed in Aarle-
Rixtel. Sindsdien is er van bin-
nen weer veel met me gebeurd. 
Ik voel sterker dan ooit de weg, 
die ik nu wil gaan. Zo’n weekend 
maakt veel los. Wanneer je dichter 
bij jezelf kunt komen en dus een 
verbinding met je hart en ziel kunt 
voelen, ervaar je pas echt hoe het 
gesteld is met je van binnen, hoe 
je er emotioneel voor staat. Je er-
vaart waar je blij van wordt, wie 
je graag wilt zijn. Natuurlijk kun je 
geconfronteerd worden met stuk-
ken van jezelf, die niet zo leuk zijn 
en waarvan de oorsprong vaak in 
een ver verleden ligt. Deze delen 
heb je diep weggestopt. Hier wil je 
eigenlijk helemaal niet dichtbij ko-
men. Want dit doet pijn, het maakt 
je bang. En juist die stukken willen 
tijdens zo’n stilteweekend graag 
onder ogen gezien worden en hun 
weg stapje voor stapje naar buiten 
vinden. Ergens weet je dat deze 
stukken je anders kunnen blokke-
ren in de verdere stappen, die je 
zo graag wilt maken. Als je eraan 
toe bent en je durft die confron-
tatie met jezelf aan te gaan, zijn dit 
soort weekenden een verademing, 
een opluchting, een opruiming, 
opschoning van je binnenste, een 
hernieuwde kennismaking met je-
zelf. Je creëert ruimte en hierdoor 
kan het veranderingsproces op 
een positieve wijze in gang wor-
den gezet. Hierna ben je in staat 
om op een andere manier naar 
situaties en personen te kijken. 
Het mooie van deze dagen vind 
ik ook de verbinding, die ontstaat 
met de andere deelnemers. En dát 
in die serene stilte zonder een 

woord met elkaar te wisselen. Bij 
mij creëert het wonderen. Omdat 
het retraiteweekend van vorig jaar 
bij de Missiezusters mij zo goed 
was bevallen, schreef ik me weer 
in. Samen met Annelies van Bree, 
die deze jaarlijkse retraiteweeken-
den organiseert, verheugde ik me 
weer op de komende stilte. Weg 
van de ‘drukke’ wereld, weg van 
het mondiale nieuws, weg van de 
sociale media, weg van de stress. 
Ik wilde weer ‘thuiskomen’ bij 
mezelf. Want ik weet uit ervaring, 
hoe ‘hemels’ dit kan voelen. Wan-
neer je dag in, dag uit vertoeft in 
een wereld, waar meningen, dis-
cussies en beïnvloedingen hoogtij 
vieren, kun je daar last van hebben 
of krijgen. Vooral voor mensen die 
hooggevoelig zijn, is het nogal eens 
moeilijk om een weg te vinden, 

hiermee om te kunnen gaan. Dan 
is er een kans dat je de weg naar je 
‘werkelijke thuis’ soms kwijt raakt. 
Het gaat onbewust,  je wordt mee-
gesleurd, het gebeurt. Daarom is 
structureel mediteren zo belang-
rijk. Het behoort deel uit te maken 
van je dagelijkse leven. Ieder jaar 
na de retraite beloof ik mezelf het 
gevoel van ‘thuiskomen’  vast te 
houden, zodat ik het ‘thuisblijven’ 
kan laten worden en zijn. De ene 
dag gaat het me gemakkelijker af 
dan de andere dag. Deze keer heb 
ik tijdens dit weekend in het kloos-
ter nog dichter bij mezelf kunnen 
komen. De twee dagen zagen er 
gevarieerd uit. Ik begon ’s ochtends 
met de Lauden in de kapel, daarna 
ontbeten we gezamenlijk, waarna 
ik om 09.30 uur de Eucharistievie-
ring volgde. Vanaf 11.00 uur medi-
teerden we onder begeleiding van 
Annelies tot 12 uur en vervolgens 
liep ik dan meteen door naar de 
kapel om het middaggebed van de 
zusters mee te maken. Vanaf 12.15 
uur aten we weer gezamenlijk en 
na het warme eten mediteerden 
we ruim twee uur in de zaal, die 

speciaal hiervoor bestemd was. 
Vanuit deze zaal hadden we een 
prachtig uitzicht op de klooster-
tuin. De kleurrijke herfstbladeren 
toonden een schitterend plaatje. 
Na de vespers in de kapel, medi-
teerden we weer bijna een uur. 
En na de broodmaaltijd volgde er 
’s avonds nog een meditatie van 
ruim één uur. Om 21.15 uur gin-
gen we ieder naar onze eigen ka-
mer. Zittend op een stoel aan de 
tafel, keek ik voor me uit. Zo nu 
en dan kwam er een moment dat 
ik de pen in de hand pakte en een 
aantal zinnen in dichtvorm  in mijn 
schrift schreef. Vanuit mijn kamer 
keek ik uit op een uitgestrekt wei-
land. Wanneer ik op zaterdag en 
zondag in de vroege ochtend de 
gordijnen openschoof, kon ik ge-
nieten van het weidse uitzicht. En 

ook van het gezelschap van de vier 
lieveheersbeestjes die op beide 
dagen op precies dezelfde tijd te-
voorschijn kwamen bij de gordijn-
rails, er een uurtje rondkropen om 
daarna opeens weer te verdwij-
nen. Die kleine dingen, details, die 
mij normaal niet zouden zijn opge-
vallen maakten me blij. Ik voelde 
de liefdesenergie in mij opborrelen 
en door mij heen stromen. Het 
weekend hoefde voor mij voor-
lopig niet voorbij te gaan. Dagen 
zou ik willen blijven. Naarmate de 
tijd van het verblijf in het klooster 
verstreek, werd het stiller in mij en 
was er door de leegte veel ruimte 
in mijn binnenste ontstaan. Door 
die ruimte kwam ik tot nieuwe in-
zichten en wist ik heel helder, dat 
ik een volgende knoop moest gaan 
doorhakken. Evenals vorig jaar. 
Toen besloot ik na het verblijf bij 
de Zusters om te stoppen bij de 
radio. Dit jaar werd het de hoog-
ste tijd om een andere deur dicht 
te doen. Die van ‘Noortje.’ Ik krijg 
het te druk met het uitwerken 
van nieuwe ideeën, met nieuwe 
contacten, mensen die mij weer 
inspireren in mijn werkzaamheden 
voor mijn bedrijf. Ik ben er klaar 
voor. Één ding zal nooit veran-
deren: mijn interesse in de mens. 
Dat zal steeds de hoofdrol blijven 
spelen in mijn leven, bij alles wat 
ik doe. Ontmoetingen, die mij in-
spireren, die mij doen groeien, het 
spiegelen van elkaar in gesprekken, 
in de workshops die ik geef. Wat 
geniet ik van het werk, dat ik mag 
doen. En… er komt nog zoveel 
meer op mijn pad. Vol vertrouwen 
kijk ik er naar uit. Mijn zielsplan 
ontvouwt zich meer en meer…

Mijn zielsplan ontvouwt zich...
Door Hetty Aarts

Op weg met ORO
Door Jan van Rest

Nieuwe Gerarduskalender 
is weer te koop

De Ge-
r a r d u s -

kalender is weer te koop. Het 
is de scheurkalender met in-
houd, met geestelijke vitami-
ne voor elke dag. 

Om ondanks het snelle en jachtige 
van onze tijd toch in contact te 
blijven met je binnenkant. Daarbij 
wil de Gerarduskalender een hulp-
middel zijn. Soms krijgt u een uit-
leg van de heilige van de dag, soms 
een gebed, soms een mop of een 
recept. En elke dag een spreuk om 
bij stil te staan. Ook is de kalender 
verluchtigd met puzzels, interes-
sante informatie, taalspelletjes en 
praktische tips. Kortom: een inspi-
ratiebron voor elke nieuwe dag. 
Bovendien is de opbrengst groten-
deels voor de missie in Suriname 
en Brazilië. 

De Gerarduskalender is 
verkrijgbaar bij: 
Familie Vogels – Verwegen, 
Gabriëlsstraat 17 in Stiphout. 
Tel. 536970.

DAMIAAN

Pastoor Elsenstraat 18, 
5706 VP  Helmond

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

www.damiaan
helmond.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

Zanggroep uit Lieshout zoekt gitarist en pianist. 
Genre: vlotte nummers, pop, litrurgisch. 

Repetitie dinsdag 20:30-22:30 uur. 
Info: claudiajongerius@gmail.com.

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@damiaan
helmond.nl 

of bel: 0492-845350.

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

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

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

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

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

De Nederlandse en Belgische bisschoppen 
hebben besloten om de tekst van het Onze 
Vader licht aan te passen zodat gelovigen 
aan beide zijden van de grens dezelfde 
tekst kunnen bidden.  De Nederlandse Bis-
schoppen hebben besloten dat de nieuwe 
vertaling van het Gebed des Heren komen-
de advent wordt ingevoerd. Dat gebeurt 
gelijktijdig in Nederland en Vlaanderen.

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een 
gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen 
voor het Nederlandse taalgebied. Een gezamen-
lijke commissie zorgde daarvoor. Alle betrokke-
nen, de Nederlandse en Belgische Bisschoppen-
conferenties en de Romeinse Congregatie voor 
de Eredienst hebben hun goedkeuring verleend 
aan de wijziging.
 “De bisschoppen begrijpen dat het niet gemak-
kelijk is voor sommige gelovigen van de oude ver-
trouwde versie van het Onze Vader over te gaan 
naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moei-
lijkheid deed zich ook voor, toen bij het verschij-

nen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde 
teksten werden vervangen door andere formule-
ringen in de eucharistie. Maar uiteindelijk is ook 
toen een snelle gewenning mogelijk gebleken. Het 
is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaande-
ren nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen 
gaan bidden”, aldus mgr. Liesen, de referent voor 
Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppencon-
ferentie.

De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren 
luidt:

“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Met Advent ingevoerd

Nieuwe vertaling Onze Vader
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             Collseweg 28A    NUENEN    T|040-2844674   

Catering voor iedereen 
Catering naar elke wens 

Onzichtbaar zijn ze, de armen,
het anderhalf miljoen armen in dit land,

verdoken, verborgen, verscholen.
Onzichtbaar en onhoorbaar.

De have-nots, de habe-nichtsen,
de geldlozen,

de bezitlozen, de kanslozen
het anderhalf miljoen, de sans-papiers,
moeders, vaders, kinderen, kwetsbaren,

in dit bijna meest welvarende land
van de wereld.

Maar wie ze wil zien, ziet ze.
Wie ze wil horen, hoort ze.

Niet de ziende-blinde
die zich onbegrijpend afkeert met zijn

pasklare mening.
Niet de horende-dove die zich

hooghartig afwendt  met de drogredenen van de
‘niks-tekort-komer’

met de naïeve oplossingen van
de betweter.

Niet de kans-rijke die zichzelf als
voorbeeld stelt

met alle kansen die hij greep.
Maar wie onbevangen en

onbevooroordeeld
wil luisteren en wil kijken,

die ziet en hoort hen, de behoeftigen
achter de façades van de gestroomlijnde

welvaartsmaatschappij
met maatregelen die de last beperken

voor de ziende-blinden en de
horende-doven,

met wetten die voor velen
dode letter blijven,

zo dood als uitgedoofde hoop …
met decreten die voor velen dode

letter blijven,
zo dood als de dooie mus waarmee ze

worden gepaaid.

Dooie Mus
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“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

Schootense Loop 6, Helmond
0492-552666

www.desterschoonmaak.nl

Piet Andriessen B.V.

Hortsedijk 11a, Helmond
0492-548658

www.andriessenoptiek.nl

Churchilllaan 121, Helmond
0492-525705

www.notengrafmonumenten.nl

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 Kanaaldijk-Noord 113, Helmond

040-2813569
www.kluijtmansnatuursteen.nl

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

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten

Speltdijk 2, Helmond
0492-539798

www.swinkelsgrondwerken.nl

Wilhelminastraat 22b, Mariahout
0499-422118

www.erikbarten.nl

Gasthuisstraat 25, Stiphout
06-22571611

www.thijssenhoveniers.nl

Langenakker 2, Mierlo
0492-780660
www.uvdk.nl

Past. Elsenstraat 18, Helmond
0492-551136

www.vorstvisser.nl

Dorpsstraat 71, Stiphout
0492-524832

www.epelectropietgruijters.nl

Mierloseweg 39, Helmond
0492-523265

www.lekkerplekskehelmond.nl

Mierloseweg 301, Helmond
0492-525312

www.dekoninghelmond.nl

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

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

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

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

Alde Biezenstraat 30, Gemert
06-53718849

www.vanderburgtgemert.nl











Hof Bruheze 404, Helmond
www.leiendaken.nl
info@ leiendaken.nl

T: 0492-512164





















Wij wensen 
u prettige 

feestdagen en 
een gelukkig 
nieuwjaar
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In het zonnetje gezet op de vrijwilligersavond van de Damiaanparochie 
Wisseling van de huishoudelijke wacht pastorie Mierlo-Hout

Na ruim 15 jaar gaat onze zorgzame vrolijke at-

tente Karin (huishoudster met schortje) met wel-

verdiend pensioen. Gastvrij, met kookkunst, vol humor stond zij voor 

een ieder klaar, maar ook meelevend, met een luisterend oor, daarbij 

een lach en een traan. Tijdens de vrijwilligersavond in De Koning op 6 

oktober hebben we daar uiteraard bij stil gestaan, middels een blijvend 

aandenken in de vorm van een sieraad uit Lourdes. Een verrassingsdag 

uit op 7 december was een extra kado! Karin is per 1 december opge-

volgd door Diane Bekx. Kortom: wisseling van de huishoudelijke wacht.

Veel dank Karin! Alle goeds Diane!

Karin, (op de foto rechts en op de vrijwilligersavond zonder haar 
schortje), kreeg bloemen uitgereikt door diaken Ton Schepens 
(Foto Cofoto, Mario Coolen)

Zaterdag 17 december:
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; kerstviering 
m.m.v. scouting Mierlo-Hout

Donderdag 22 december: 
16.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout kerstviering 
Odulfusschool
19.00 uur Alphonsus Boeteviering ter 
voorbereiding op Kerstmis

Vrijdag 23 december:
11.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout Kerstviering 
Carolus 

Zaterdag 24 december:
-16.00 uur 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!  
-17.00 uur 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.
-19.00 uur Traditionele kerstmis m.m.v. Brabantse 
zangeres Annelieke Merkx
Er is tijdens deze viering een speciale 
kinderwoorddienst waaronder geluisterd wordt 
naar het kerstverhaal en samen liederen worden 
gezongen! (vanaf groep 3) 

-21.00 uur Plechtige nachtmis m.m.v. het kerkkoor 
Cantemus Domino.

Zondag 25 december:
-10.15 uur Plechtige hoogmis van kerstmis 
m.m.v. het kerkkoor Cantemus Domino met 
kindernevendienst.

Maandag 26 december:
-10.15 uur Hoogmis m.m.v. het seniorenkoor St. 
Lucia.

Een bezoek aan de kerststal: 
Eerste kerstdag en tweede kerstdag van 14.00 uur 
tot 16.00 uur en voor en na alle bovenstaande 
vieringen.

Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St Anna;  

Zaterdag 24 december;
17.00 uur Plechtige kerstmis m.m.v. de Femmes.

Alphonsuskapel, Hoofdstraat 176;

Zaterdag 24 december;
18.00 uur Plechtige kerstmis met volkszang.

Oud en nieuw:

Op 17 en 18 december a.s. zal 
het Helmonds Kamerkoor on-
der leiding van interim dirigent 
Jan Snel en in samenwerking met 
het Blaaskwintet Cartouche een 
drietal kerstconcerten geven. 
Het programma bestaat uit Duits-
talige kerstmuziek uit de veer-
tiende tot en met de twintigste 
eeuw van o.a. Praetorius, J.S. 
Bach, Distler en Zimmermann. 
Zowel het koor als het blaaskwin-
tet zullen apart stukken uitvoe-
ren en zij zullen enkele werken 
gezamenlijk ten gehore brengen. 

U bent van harte welkom op za-
terdag 17 december om 15.00 
uur in de Catharinakerk te Eind-
hoven (zie www.muziekinde-
cathrien.nl) en om 20.00 uur in 
de Bethlehemkerk in Helmond. 
Op zondag 18 december is het 
concert om 15.00 uur in de St. 
Servatiuskerk te Boerdonk. Na af-
loop van de concerten in Helmond 
en Boerdonk is er koffie en thee. 

Kijk voor meer informatie op 
www.helmondskamerkoor.nl 

Opmaat naar Kerst…

Rond de Luciatoren

Zaterdag 24 december: 
17.30 uur: 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.
19.00 uur: Gezinsviering, dit is een mis met communie, speciaal 
bedoeld voor kinderen  vanaf groep 5 met hun ouders.
21.00 uur: Kerstviering met medewerking van het Mariakoor
23.00 uur:  Kerstviering met medewerking van  Femmes de Notre 
Dame
 
Zondag 25 december 2016  1e Kerstdag 
10.30 uur Kerstviering met medewerking van het Trudokoor
 
Maandag 26 december 2016 2e Kerstdag
10.30 uur Eucharistieviering met medewerking van het Gregoriaans 
Koor
 
Zaterdag 31 december 2016, Oudjaar
19.00 uur Eucharistieviering  met medewerking van het Mariakoor
Zondag 1 januari 2017 Nieuwjaar 10.30 uur Eucharistieviering 
met medewerking van Femmes de Notre Dame

Rond de Trudotoren

17.00 uur Oudejaarsmis

Luciakerk Mierlo-Hout:
Zaterdag 31 december 19.00 uur Oudejaarsmis.
Zondag 1 januari 10.15 uur Nieuwjaarsmis m.m.v. het kerkkoor.

Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en St. Anna;

DAMIAAN

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

VREDEVOL EN EEN GEZEGEND 2017


