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Kerstgedachte en kerstwens

Deze dagen gaan wij het kerst-
feest vieren. Voor christenen is 
Kerstmis het geboortefeest van 
Jezus. Al voor de viering van 
Sinterklaas waren veel etalages 
en winkels met kerstspullen 
versierd. Overal Kerstmannen, 
groen en lichtjes. Blijkbaar weet 
de middenstand het kerstfeest 
goed te gebruiken om de de-
cemberomzet tot een succes te 
maken. Ik gun het ze van harte!

Mensen, ook gelovige mensen, 

hebben behoefte aan gezellig-
heid en geborgenheid, zeker in 
de donkere en koudere decem-
bermaand. Een goede maaltijd 
- ik gun het u als dat kan - en 
eventueel een goed gekozen ca-
deau kunnen de onderlinge ver-
bondenheid alleen maar dienen. 

Maar misschien mag ik u wel 
uitnodigen om niet bij de buiten-
kant te blijven staan maar ook te 
zoeken naar de binnenkant van 
het kerstfeest. Wij vieren met 
Kerstmis de komst van Emanuel: 
God met ons. God buigt zich in 

dat Kind van Bethlehem over 
deze wereld heen. Met Kerstmis 
zegt God tot u en mij: mens, Ik 
houd van je. In dat Kind is de 
mensenliefde van onze God 
ondubbelzinnig 'aan het licht 
gekomen'. Letterlijk: “Licht dat 
ons aanstoot in de morgen…” In 
Jezus wil die soms verre God al-
les met ons delen, tot onze ster-
vensangst en dood toe. Kerstmis 
vormt het feest van Gods solida-
riteit en trouw. Bij Hem zijn we 
veilig: God met ons…

Wij verdrijven in deze tijd de 

duisternis van de wintertijd met 
het licht van lampjes en kaarsen. 
Onze God verdrijft onze duister-
nis met het Licht dat Christus is. 
Ik wens oprecht dat u dat godde-
lijk Licht in uw leven wilt binnen-
laten, ten bate van uzelf en die u 
lief zijn, dichtbij en verder weg… 
Veel onbehagen en boosheid 
kunnen dan worden getemperd.

Geborgen in Gods liefde zijn wij 
geroepen elkaar in deze verwar-
rende tijd vast te houden en in 
verbondenheid met elkaar te 
leven; om 'samen te bouwen 

Een pronkstuk uit de collectie van de familie Senders. Deze kerstgroep worden samen met vele anderen tentoongesteld in de Gaviolizaal. 
Meer over deze bijzondere expositie leest u op pagina 12.

DAMIAAN

Kerstpakkettenactie Damiaanparochie 
In goed overleg met Super Soci-
aal is ook dit jaar besloten om 
onze parochianen en de scho-
len, te vragen een bijdrage te le-
veren aan de kerstuitgaven van 
diegenen die het in onze maat-
schappij moeilijk hebben en 
daarom gebruik moeten maken 
van super sociaal, maar ook die-
gene 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 helaas 
nog steeds.

Hoe zou u kunnen helpen? Wij 
stellen voor dat ieder die zich 
aangesproken voelt om iets te 
doen, ook daadwerkelijk iets 
kan doen, hoe klein of groot dan 
ook. Het meedoen, het solidair 
zijn met de armen is belangrij-
ker dan de omvang van uw gave.
Tot en met 23 december be-

staat de mogelijkheid om uw 
kerstpakket of een of meer le-
vensmiddelen af te geven bij 
de pastorie van Mierlo-Hout 
(Hoofdstraat 157) en bij de pas-
torie van Stiphout (Dorpsstraat 
34) ’s morgens tussen 10.00 uur 
tot 12.00 uur. Wij zullen ervoor 
zorgen dat alle ingeleverde goe-
deren 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 levensmidde-
len die men daar kan krijgen/ko-
pen. Als u niet in staat bent om 
levensmiddelen en/of een kerst-
pakket beschikbaar te stellen 
kunt U natuurlijk ook uw gelde-
lijke bijdrage in een gesloten en-
veloppe met daarop “Kerstgave 
2017” in de brievenbus doen van 
de eerdere genoemde pastorie 
in Stiphout, en bij de pastorie 
in Mierlo-Hout. Ook deze gave 
zullen ter beschikking van de ar-
men komen.

DAMIAAN

Op deze manier komen uw ga-
ven/giften ook daadwerkelijk 
terecht bij die mannen, vrouwen 
en kinderen die het erg hard no-
dig hebben.
Voor nadere informatie kunt U 
contact opnemen met diaken 
Ton Schepens van de Damiaan-
parochie, tel. 06-15690059.

in vertrouwen' en onze verant-
woordelijkheid te nemen voor 
de opbouw van onze geloofs-
gemeenschap en samenleving. 
Vanuit die overtuiging wens ik 
u, mede namens het pastorale 
team en parochiebestuur; een 
zalig en gezegend kerstfeest! 

J. v.d. Laar, pastoor/deken.
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Vrijdag 25 mei 2018: 
14.00 uur Luciakerk 

Mierlo-Hout 

John Bakels 

Loes van 
Rijsingen

Woensdag 9 mei 2018: 
15.00 uur St. Trudo 

Stiphout

Sander 
van Esdonk 

Willeke Klaasen

Vrijdag 25 mei 2018: 
14.30 uur St. Trudo 

Stiphout

Ralf Gijsbers 

Olga Kaliuk

Maandag 2 juli 2018: 
12.30 uur Luciakerk 

Mierlo-Hout 

Patrick Janssens 

Sharon Garcia 
Naranjo

Zaterdag 25 augustus 2018: 
14.00 uur Luciakerk 

Mierlo-Hout 

Timmy Keunen 

Marja 
Schoemaker

Vrijdag 10 mei 2019: 
11.30 uur Luciakerk 

Mierlo-Hout 

Jeroen Janssen 

Lisette van Hoof

Wij gaan

trouwen!

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

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten

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.

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

Door: Hermine van 
Asten-Wennekers

Laatst vroeg iemand mij naar 
wat de projecten van Obumu zo 
bijzonder maakten en dan met 
name het project van de kleu-
ter- en lagere school St. Charles 
Lwanga. 
Voor mezelf kan ik deze vraag 
beantwoorden, maar ik vond 
het juist leuk deze vraag ook 
aan mijn medebestuursleden te 
stellen. 
Hieruit kwam eigenlijk een heel 
duidelijk en unaniem antwoord:
“Het is een initiatief vanuit de 
plaatselijke bevolking. Je merkt, 
dat de ze goed onderwijs be-
langrijk vinden. Dat ze heel 
graag willen en dat ze zelf ver-
antwoordelijkheid nemen”.
Omdat dit zo goed in elkaar zat 
is Obumu erin gesprongen met 
financiële ondersteuning. En 
mede dankzij jullie giften boe-
ken wij succes.
Gerealiseerd kon worden:
- 2014: de afwerking van het oor-
spronkelijk gebouwtje.
- 2015: de bouw van twee grote 
klaslokalen en twee watertanks 
van ieder 5000 liter.
- 2016: de bouw van weer twee 
klaslokalen en een derde water-
tank.
Het begin van het toiletgebouw 
met 10 doorspoeltoiletten. Hier-
voor was wel een waterbron no-
dig.
- 2017: De afbouw van het toilet-
gebouw. De boring naar grond-
water om de watervoorziening 
van het hele complex te reali-
seren; het plaatsen van de elek-
trische pomp van Duitse ma-
kelij in een nieuw klasgebouw, 
waardoor het van buitenaf niet 
opvalt, zodat vernieling of dief-
stal wordt voorkomen. Hierbij 
moet worden opgemerkt, dat de 
bevolking zelf voor dit nieuwe 
klasgebouw €500,-- heeft opge-
bracht. Onvoorstelbaar!
- De financiële boekhouding 
van de school heeft men qua 
inkomsten en uitgaven op orde. 
Opmerkelijk binnen korte tijd.

Inmiddels heeft de school 275 
leerlingen, 8 volwaardige leer-
krachten en is de school vanwe-
ge het onderwijs op goed niveau 
bevordert tot trainingsschool 
voor aankomende leerkrachten, 
die hier praktijk kunnen volgen 
tijdens hun opleiding.
Naast het ondersteunen in de 
bouw is een programma voor de 
analfabete vrouwen ter plekke 
gerealiseerd binnen een aparte 
commissie opgezet. Een jaarlijk-
se cursus voor taal en rekenen in 
hun eigen taal. 
De eerste 20 certificaten zijn 
uitgereikt. De cursisten zijn zo 
dankbaar. Een van de opmer-
kingen was: ”ik kan nu het rap-
port van mijn zoon lezen en 
begrijpen”. Daar doe je het toch 
voor! Het geeft hen ook meer 
mogelijkheden om meer zelf-
redzaam te worden.
Er een voedselprogramma op-
gezet door onze partner SOS 
Malta. De kinderen krijgen nu 
twee maaltijden per dag. Dit is 
heel uitzonderlijk, want op een 
dagschool krijgen de leerlingen 
als ze boffen maar een maaltijd.
Het ontbijt bestaat uit een soort 
maïspap en de late lunch uit pu-
ree en groenten.
Door de plaatselijke bevolking 
is ook een akker gehuurd, waar-
door wij de mogelijkheid heb-
ben verschillende groenten te 
verbouwen, zodat de voeding 
meer afwisselend wordt.

Wat is nog nodig:
Nieuwe klasgebouwen en bank-
jes: Inmiddels heeft men zelf 

drie noodlokalen gebouwd! 
Vanwege het goede onderwijs is 
er zelfs een wachtlijst!

Ik kan eindeloos vertellen, over 
ons werk, de vorderingen, de sa-
menwerking, de controles ook 
voor de projecten van rscj, die 
wij blijven volgen/adviseren en 
zonodig ondersteunen. Maar 
vooral realiseer ik me, dat zon-
der uw steun Obumu niet kan 
werken en foto’s hieronder meer 
zeggen. Dank hiervoor en ik 
hoop van harte dat u ons finan-
cieel blijft ondersteunen, zodat 
de school volledig kan worden 
afgebouwd.

Info en foto’s: zie www.obumu.
nl en u kunt ons volgen via 
Facebook: Obumu Nederland-
Uganda.  
Donaties voor het schoolpro-
ject zijn welkom op Bankre-
kening ABN-AMRO: IBAN: 
NL16ABNA0400979551 t.n.v. 
Obumu Nederland-Uganda.

Nieuws vanuit Obumu Nederland-Uganda 
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Op zaterdag  2 december hebben 
in een volle St.Trudokerk van de 
Parochie Heilige Damiaan de 
Veuster afscheid genomen van 
Pastor Hans van den Heuvel. 
Hans is maandag 27 november 
overleden. Voorgangers bij de 
afscheidsdienst waren: Pastoor 
Deken John van de Laar, Pastor 
Jo van Kessel, Pastor Cees Rom-
bouts, diaken Dudley Martina 
en Diaken Ton Schepens. De 
muzikale opluistering van deze 
dienst was prachtig, alle koren 
van de H. Damiaanparochie 
zongen samen.

Hans heeft 51 jaar in de Dami-
aanparochie/St.Trudoparochie 
gewerkt. Naast de vele jaren 
dat hij als godsdienstleraar aan 
enkele scholen verbonden was. 
Nimmer is op hem vergeefs een 
beroep gedaan, de dank aan 
hem is groot. En Pastoor- deken 
John van de Laar heeft dat in zijn 
toespraak voorafgaande aan de 
absoute welke hij namens onze 
bisschop Mgr. Gerard de Korte 
verrichtte, gememoreerd. Hans 
was geliefd bij zijn leerlingen en 
bij de parochianen. Wij zullen 
hem missen als: pastor, verkon-
diger, leraar en medeparochi-
aan, maar vooral ook als vriend. 

Samenvatting van de overwe-
ging tijdens de afscheidsdienst 
van Pastor Hans van den Heu-
vel.(Gemaakt en uitgesproken 
door diaken Ton Schepens)
De 1ste lezing genomen uit de 
man van Nazareth van Michel 
van der Plas. Een lezing die Hans 
ook bij zijn 50 jarig priesterjubi-
leum heeft genomen.
Jezus die zijn leerlingen roept en 
die Hem volgen. Zonder voorbe-
houd, zij waren gegrepen door 
Jezus en zijn woorden en daden. 
Zij waren als het ware in de ban 
van hem. 
Zo was het ook met Hans, als 

jongeman werd hij ook geroe-
pen, en hij heeft daar een ant-
woord opgegeven, zonder pre-
cies te weten wat het allemaal in 
zou houden. Maar die roepstem 
was alleen al de moeite waard 
om er voor te gaan. Aanvan-
kelijk was alles misschien wel 
simpel, opleiding volgen, pries-
ter worden in een tijd waarin 
priesters vaak nog op een voet-
stuk stonden. Maar dan tot de 
conclusie komen dat je verder 
moet groeien in het priester-
schap en in het mens zijn met 
andere mensen. Hans heeft die 
uitdaging aangegaan en is zich 
vele zaken af gaan vragen, de ri-

tuelen in de kerk welke zin had-
den die en waartoe diende die. 
Hij is daar heel principieel mee 
omgegaan en heeft voor vele za-
ken voor zichzelf duidelijkheid 
gevonden. 
Steeds als een herder in de pa-
rochie maar vooral als leraar in 
de scholen waarbij hij de leer-
lingen, vooral van hen die in de 
puberteit zaten, wilde vertellen 
van die man uit Nazareth. En 
juist die man had woorden, ou-
de woorden en verhalen die niet 
voorbijgaan. Die altijd hun grote 
“teken” waarden zullen blijven 
houden. 
Hans was een ware verkondiger, 

getuigen ook de vele mooie en 
inhoudsvolle overwegingen die 
hij heeft gehouden. Zelf heeft hij 
ze in 10 cahiers verzameld. Alle-
maal gebaseerd op die woorden 
en verhalen die de man uit Na-
zareth, Jezus, verteld heeft, maar 
ook die hun oorsprong vonden 
in de oude Thora. Hans hield 
van de bijbel, zowel van het ou-
de als het nieuwe testament en 
hij vond die woorden zo belang-
rijk dat zij doorverteld moeten 
worden.

Bij de voorbereiding op deze 
dienst ben ik in zijn overwegin-
gen gaan lezen en ik kwam een 
tegen die ik u niet wil onthou-
den, omdat die zo’n goede in-
kijk geeft in datgene waar Hans 
voorstond, een overweging ge-
houden bij het Paasfeest: De 
vrouw, Maria Magdalena, die bij 
het graf stond en bang was dat 
men het lichaam van Jezus had-
den gestolen. Zij huilde. De man 
die haar aansprak herkende zij 
niet, maar toen hij haar naam 
uitsprak, herkende zij Hem. En 
zij Maria Magdalena was de 
eerste die de opdracht kreeg om 
daarvan te getuigen dat Jezus 
leefde. Zij ging het vertellen aan 
de leerlingen van Jezus. Maria 
Magdalena de eerste getuige 
van de verrijzenis. 

Voordat een van de apostelen 
eraan dacht, had zij dat goede 
nieuws, die blijde boodschap 
al verkondigd. Niet voor niets 
noemde Augustinus, Maria 
Magdalena de apostel der apos-
telen. En bedenk wel: zij was een 
vrouw. 
Waarom zouden vrouwen dan 
niet voor mogen gaan in de ver-
kondiging en in de viering van 
de eucharistie? Het was toch een 
vrouw die als eerste van Jezus de 
opdracht kreeg, ga iedereen ver-
tellen, verkondigen dat ik leef. 
Zou Jezus die opdracht alleen 
voor Maria Magdalena bedoeld 
hebben? Hans wenste met die 

vraag ieder een zalig Pasen.
In dit stukje verkondiging her-
ken ik Hans in optima forma. 
Hans die durfde kritisch te zijn. 
Steeds vanuit de grote waarden, 
die opgeslagen lagen in de oude 
woorden en verhalen die niet 
voorbijgaan. 
Hans kon het niet aanzien dat 
een stroming binnen de kerk al-
leen rond rituelen en wetten en 
regels bezig was en juist die ou-
de woorden en verhalen verga-
ten te vertellen. Hans nam daar 
stelling tegen. En niet iedereen 
nam hem die in dankbaarheid 
af. 
Maar gelukkig heeft hij steeds 
in zijn naaste collega’s steun en 

bevestiging gevonden. Hij was 
daar hen dankbaar voor, we 
hebben daar in de afgelopen 
periode over gesproken. Hans 
was blij dat hij zolang heeft mo-
gen werken in die wijngaard van 
God waarin hij mensen voor 
kon gaan in die oude woorden 
en verhalen, maar steeds met 
een verwijzing naar het hier en 
nu. 
We leven in 2017 en zullen daar 
op onze eigen manier met in ge-
dachten die oude woorden en 
verhalen gestalte aan moeten 
geven.
Bij de ziekenzegening van Hans 
afgelopen maandag heb ik het 

evangelie genomen van het 
woeste water en het bootje 
waarop Jezus rustig lag te sla-
pen, de wind en het water luis-
terde naar Hem. De leerlingen 
waren bang, zij hadden nog 
geen vertrouwen. Hans zat fi-
guurlijk ook in dat bootje maar 
hij had vertrouwen in Jezus die 
tot hem zei, vertrouw mij. Hij 
vond rust in zijn geloof en in 
het vertrouwen om opgenomen 
te worden in die andere wereld 
waar geen pijn en verdriet zal 
zijn maar vreugde en liefde. Het 
koninkrijk van God.
Amen

Ton Schepens/ diaken

In memoriam: Pastor Hans van den Heuvel
DAMIAAN

De afscheidsdienst in de St. Trudokerk (Foto Henk van Eijndhoven). 

De viering van zijn gouden priesterjubileum vond plaats op 22 september 2013 in de St. Trudokerk. Pastor 
Hans van den Heuvel ontving een cadeau in de vorm van een hometrainer (Archieffoto Cofoto). 
Zie de film op helmondnu.nl onder video's.

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
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St. Lucia
Carolien van den Reek-Zwanenberg, overleden te Helmond op 13 oktober 2017 in de leeftijd van 92 jaar
Hans Hafkenscheid, overleden te Helmond op 28 oktober 2017 in de leeftijd van 82 jaar
Resi Oud-Vennik, overleden te Helmond op 29 oktober 2017 in de leeftijd van 91 jaar
Hans Kummerer, overleden te Helmond op 8 november 2017 in de leeftijd van 73 jaar
Wim Ter Burg, overleden te Helmond op 24 november 2017 in de leeftijd van 95 jaar

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

Religieus extremisme, geweld en terreur beheer-
sen het nieuws in de 21e eeuw. 
Rabbi Jonathan Sacks onderzoekt de wortels van 
dit geweld in de wereldreligies. Met argumenten 
uit de psychologie, geschiedenis, filosofie, theolo-
gie en de ethiek toont hij aan dat religie niet de 
oorzaak van geweld kan zijn. Sterker nog: religie 
moet deel worden van de oplossing en een ant-
woord vol compassie bieden.
Sacks leert ons het Bijbelboek Genesis opnieuw te 
lezen met de vragen van onze eeuw in het achter-
hoofd en de nagalm van de woorden van Dimitri 
Verhulst (‘Bijbel is bloedboek’) nog in je oren. In 
Genesis wordt gekozen. Abel en niet Kaïn, Abra-
ham en niet al die anderen, Isaak en niet Ismaël, 
Jacob en niet Esau. Ligt hier niet de wortel van het 
wij-zij-denken?
Hoe gastvrij zijn deze Bijbelverhalen? Sacks leidt 
ons door die verhalen heen op een verrassende en 
heldere manier; een eye-opener!

22 januari: Inleiding - de zondebok en broedertwist
26 februari: Isaak en Ismaël (Genesis 16 – 25:18)
26 maart: Jacob en Ezau (Genesis 25:19 – 35)
23 april: Jozef en zijn broers (Genesis 36 – 50)
28 mei: Rachel en Lea (Genesis 29)
Tijd: van 20.00-21.30 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte
Leiding: ds. Corine Beeuwkes-van Ede

Film op vrijdag: films met een verhaal 

Met brood en spelen houd je een volk tevreden, 
dat wisten de oude Romeinen al. Maar spelen zijn 
goed voor meer dan alleen maar vermaak. Dit jaar 

gaan we op drie avonden een film bekijken over 
hedendaagse onderwerpen als keuzevrijheid, me-
ningsvrijheid en identiteit. 
We beginnen steeds om 19:30 uur en de films du-
ren steeds zo’n twee uur. Na iedere filmvertoning 
is er ruimte om na te bespreken en te borrelen.

Vrijdag 19 januari 2018, Denial 

Aangrijpend en waargebeurd verhaal waarin 
een Joodse Holocaustonderzoeker en een Holo-
caustontkenner tegenover elkaar komen te staan. 
Hoe bewijsbaar is waarheid? En waar overschrijdt 
mening de morele grens?

Verhalen van vreemdelingen in wereldmuziek

In muziek kunnen we ervaren en uitdrukken wat 
we vaak maar moeilijk onder woorden kunnen 
brengen. Muziek brengt verhalen, waarin we el-
kaar soms ontmoeten, maar soms ook lijnrecht 
tegenover elkaar komen te staan. Muziek neemt 
ons mee naar nieuwe werelden en vervlogen tij-
den. 
Op zondagmiddag 21 januari maken we een bij-
zondere 2-delige muzikale reis in de Bethlehem-
kerk. Het ene deel van de reis voert ons door de 
zwarte muziek van het Amerika van de slavernij 
en de rassensegregatie. Het andere deel volgt de 
muziek van de Jiddische cultuur van de Oost-Eu-
ropese sjtetls die zich verspreidt over de wereld en 
een nieuw thuis vindt in het 20e eeuwse kosmopo-
litische Amerika. 
We hebben op deze middag Live Muziek om de 
verschillende genres te laten horen en te zingen. 
Aanvang: 13.30 uur.

Activiteiten van de Bethlehemkerk   
In de Bethlehemkerk (Sperwer-
straat 2, Helmond) vinden in de 
komende maanden verschil-
lende activiteiten plaats die 
open staan voor alle mensen 
die er belangstelling voor heb-
ben. Dus ook voor mensen die 
verder niet betrokken zijn bij de 
protestantse kerk. Ons thema 
is dit seizoen “Gast-vrij”. Wees 

dus genodigd en voel u vrij om 
mee te doen. Bijvoorbeeld bij:

Zincafé met Kaulen-lezingen 

Elke 2e dinsdagavond in de 
maanden oktober t/m april is 
er Zincafé met een KAULEN-le-
zing: gastsprekers houden van-
uit verschillende perspectief een 
zinnige lezing die gekoppeld is 
aan het jaarthema ‘Gastvrij’. Er 

is ruim gelegenheid om met de 
spreker in gesprek te gaan.

9 januari: Daan Roovers: ‘Mens 
maken – een nieuw licht op op-
voeden’
13 februari: Keete Hale: ‘Autis-
me, geloof en kerk’
13 maart: Evie Sparidaens: ‘Hou 
vast’ – kijk op dementie: vanuit 
het perspectief van de demen-
terende als van de zorgverlener

HELMOND

Om 20.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de Bethlehemkerk  

Niet in Gods naam! 

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

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

Gastvrij, sociaal 
en vriendelijk.

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

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

www.thijssenhoveniers.nl

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

gasthuisstraat 25 5708 hh stiphout (t) 0492 382499
(M) 06 22571611 (e) info@thijssenhoveniers.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
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St. Trudo 
Rie Smits-Verhofstad, overleden te Helmond op 3 oktober 2017, in de leeftijd van 90 jaar
Hans Graat, overleden te Helmond op 3 november 2017, in de leeftijd van 82 jaar.
Pastor Hans van den Heuvel, overleden te Bakel op 27 november 2017, in de leeftijd van 78 jaar
Ria van den Reek -  van den Hurk, overleden te Helmond op  28 november 2017, in de leeftijd van 93 jaar
Frits Verstappen, overleden te Helmond op 29 november 2017, in de leeftijd van 82 jaar

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

Na ruim 30 dagen fietsen rijden 
we nu in Spanje en wel in de au-
tonome regio ‘Castilla & Leon’. 
Het landschap is afwisselend 
met veel landbouw, maar er is 
ook leeg gebied met verlaten 
dorpen en ruïnes. Het is half 
mei en we trekken langs onaf-
zienbare akkers met frisgroen 
en zacht wuivend graan. Verder 
geen spoor van leven of bewo-
ning. Rond vier uur peddelen 
we tijdens een fikse regenbui 
Burgos, de hoofdstad van het 
voormalige koninkrijk Castilië, 
binnen. Burgos inrijden duurt 
eindeloos, want de stad strekt 
zich uit in haar volle lengte van 
enkele kilometers, uit langs de 
‘Rio Arlazón’. Via het ‘Officina 
de Tourisme’ vinden we een 
hostal. Na ons opgeknapt te 
hebben, gaan we de stad in. 
Er is in Burgos enorm veel te 
zien; en we weten dat we ons 
moeten beperken. Eerst maar 
eens naar de kathedraal; via 
de rijk gedecoreerde Puerta 
de Santa Maria kom je op het 
plein voor de ‘Santa-Maria’-ka-
thedraal. De kathedraal (1221) 

is zowel wat exterieur, als wat 
interieur betreft van prachtig 
beeldhouwwerk voorzien. Het 
lijkt wel kant; overdadig zou ik 
bijna zeggen. In het centrum 
van de stad staat uiteraard een 
ruiterstandbeeld van de held 
van Burgos: El Cid, die in de 
kathedraal begraven ligt. De 
volgende dag is voor ons een 
rustdag en wandelen we langs 
de Arlazón, in het mooie park 
dat langs de rivier is aangelegd. 
Een dag wandelen is weer even 
wennen na al het gefiets dat 
we gedaan hebben. We komen 
zo bij de stadscamping: ‘Fuen-
tes Blancas’ en weer even later 
zijn we bij het kartuizerklooster 
‘Cartuja de Miraflores’. In de ka-
pel daarvan zijn de schitterende 
graven van koning Juan II van 
Castilië, zijn vrouw Isabella en 
hun zoon Alonso, te zien. Juan 
en Isabella kregen een dochter 
Isabella die met Ferdinand, ko-
ning van Aragon trouwde. Het 
zijn deze twee die de grond-
slag legden voor het machtige 
Spaanse rijk. Overheersend in 
de kapel is de prachtige rijk ge-

ornamenteerde retabel achter 
het altaar.

’s Avonds schuiven we aan in 
‘Casa Pancho’ waar we niet 
alleen buitengewoon heerlijk 
eten, maar ook gastvrij ont-
haald worden door de eigena-
resse. Zij verstaat de kunst om 
haar gasten op een plezierige 
wijze te onderhouden en met 
elkaar in contact te brengen.
De volgende dag is het een 
schitterende fietsdag, met een 
fikse wind in de rug. We rijden 
vandaag over de hooggelegen 
meseta, de ‘Tierra de Campos’ 
door zijn verlatenheid een bui-
tengewoon indrukwekkend 
gebied. Wij fietsers vormen in 
deze uitgestrektheid nietige 
stipjes, die langzaam vorderen 
langs kleine dorpjes, die verzon-
ken lijken in de kleuren van het 
land. Pas tegen de middag is er 
weer een groene rand te zien: er 
slingert zich een riviertje door 
het land. Heel verrassend is het 
als de weg door een kloosterru-
ine voert, de voormalige abdij 
van San Anton (12e eeuw) waar 
vroeger de verlate pelgrim in 
een nis water, brood en wijn 
kon vinden. Later gaat de weg 
over een mooie middeleeuw-
se brug, over de Rio Pisuerga, 
voorheen de grens van het ko-
ninkrijk Leon. Als de weg naar 
links gaat zien we vele tiental-
len vale gieren met van die kale 
nekken, die er op stronken en 
stenen zitten. Als wij naderbij 
komen wordt de hemel bijna 
verduisterd als zij gealarmeerd 
opvliegen. Een spectaculair 
schouwspel.

Bij Fromista worden we in-
gehaald door een fietser uit 
Mierlo, zodat er even bijgepraat 
wordt.
In Fromista vormt de San Mar-
tin (1035) een hoogtepunt van 
Romaanse bouwkunst. We rij-
den nog steeds over uitgestrek-
te velden en arriveren ten slotte 
in ‘Carrion de los Condos’. On-
der het smakelijke diner maken 
we kennis met twee Duitse fiet-
sers. We liggen elkaar wel en 
buurten heel wat af.

Als we de andere ochtend weg-
rijden staat er een harde, kou-
de, gure wind, de temperatuur 
is 5 graden. Dus lange broeken, 
truien en jacks aan. Na Carrri-
on begint de eindeloze vlakte 

weer. Aan Sahagun dat zake-
lijk in de vlakte ligt, is niks te 
beleven. De vlakte blijft plat 
met weinig of geen afwisseling. 
Maar toch vervelen we ons niet. 
Het is allemaal zo bijzonder en 
apart. Rechts van ons steken in 
de verte de besneeuwde ‘Picos 
d’Europa’ scherp af tegen de 
blauwe lucht. Onderweg ont-
moeten we zes Nederlandse 
fietsers, dus dat wordt weer 
even bijpraten. In ‘Mansilla de 
la Mulas’ zoeken we een over-
nachtingsmogelijkheid, die we 
vinden bij de brug over de Rio 
Esla. Ook de oude stadswallen 
en stadspoorten kunnen we 
voor we te bed gaan, mooi even 
bekijken. Al wandelend treffen 
we een internetcafé, zodat we 

het thuisfront van onze vorde-
ringen op de hoogte kunnen 
stellen. 

De andere ochtend fietsen we 
naar León. León is schitterend. 
Vooral zijn kathedraal (Santa 
Maria) in gotische stijl en zijn 
fenomenaal mooie, gebrand-
schilderde ramen. León is een 
levendige stad. De San Isidoro 
is een oude kerk met prachtige 
fresco’s en we zien het bankge-
bouw ‘Casa Botines’ van Gau-
di en de oude stadswallen met 
zijn verdedigingstorens. 

Tot onze spijt kunnen we niet 
lang in León blijven; maar vin-
den het toch geweldig daar ge-
weest te zijn.

door jan van rest

Circa 250 km in het voorjaar van 2001 

Van Burgos naar Leon

De Tierra de Campos. Door zijn verlatenheid een buitengewoon 
indrukwekkend gebied (Foto Wikimedia). 

Goossens, keurslager
Steenweg 31, Helmond, Tel. 0492-522273
info@goossens.keurslager.nl
www.keurslagergoossens.nl

Heeft u onze 

kerstfolder al in huis. 

Hij staat boordevol 

inspiratie! 

Haal hem op 

in de winkel

Wij wensen u hele fijne en 
smaakvo� e feestdagen toe!

• Bruiloften   • Communie   • Koffietafels

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

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

Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding

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

Rond de Sint Lucia Toren

Informatieavond Eerste Communie
Voorbereiding en viering van de 
Eerste Communie in 2018

Waarover? 
De Eerste H. Communie!

Waar? In de Luciakerk!

Wanneer? Donderdag 1 februari 
2018 om 20.00u.

Tot hoelang? Ongeveer 20.45u.
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 2018

Geachte ouders, 

Hierbij nodigen wij u uit voor 
een informatieavond over
de Eerste Communie.
Deze avond wordt gehouden op 
donderdag 1 februari 2018

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 voorberei-
ding en de viering van de com-
munie voldoen. Deze bedragen 
40 EURO, dit is inclusief 5 foto’s; 
portret-, communie-, groeps-
foto, 2 actiemomenten.

Graag gepast geld meebrengen! 
(Dit bedrag van €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 Sacra-
mentencatechese.
J. v.d. Laar, pastoor/deken.

ST. LUCIA

Jaarplanning parochie/school 2018
De vieringen van de 
Eerste Communie zijn in 2018 
gepland op:

Zondag 15 april:
10.15u St. Odulfusschool
12.00u Westwijzer en Open-

bare scholen, verzorgd door de  
parochie. 
Zondag 22 april:
10.15u  De Vendelier, verzorgd 
door de parochie.
12.00u 't Baken en de Joris, ver-
zorgd door de parochie.

Gezinsvieringen 
Sint Odulfusschool 2018
21 januari om 10.15u
11 maart om 10.15u
30 maart om 15.00u 
Goede Vrijdag

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

Doe zaken in de buurt
Winkel in de buurt

Eet in de buurt
Geniet in de buurt

Verander de wereld, 
begin bij jezelf. 

Steun lokale 
ondernemers.

Aangeboden door 
Weekkrant De Loop Helmond

“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

Een meezingevenement waarbij 
diverse maatschappelijke orga-
nisaties op een unieke manier 
met elkaar verbonden worden. 
Op vrijdag 22 december mag u 
vanaf 19:00 uur een artikel uit 
de voorraadkast inleveren bij 
‘De oude toren’ in Stiphout.

Met deze artikelen zullen de 
minderbedeelde gezinnen uit 
onze gemeente geholpen wor-
den. Hierna kunt u doorlopen 
naar het in kerstsfeer-aange-
klede scouting-terrein waar 2 
koren kerstliedjes zingen. De 
songteksten worden geprojec-
teerd zodat u gezellig mee kunt 
zingen met tussendoor een leuk 
intermezzo!
Dit alles natuurlijk onder het 
genot van een winters hapje en 
drankje. De opbrengsten hier-
van komt gedeeltelijk ten goede 
aan M.O.V. Stiphout.
Neem een kijkje op de website 
www.xmassingalong.nl

ST.  TRUDO

Xmas 
sing along

Op 14 januari zullen wij in 
Helmond samen bidden voor 

de eenheid.  Het centrale thema dit jaar is “Recht door 
zee” Dit initiatief is wereldwijd genomen en wordt 
van harte ondersteund door de Raad van Kerken. 
Hier in Helmond hebben daarom de Protestante Kerk 
Nederland, De Bethlehem kerk, en de parochie Hei-
lige Damiaan de Veuster de handen weer in elkaar ge-
slagen om samen te vieren. Dit zullen we op 14 januari 

doen in de Bethlehemkerk aan de Sperwerlaan om 
16.00 uur. Het zou mooi zijn als vele parochianen sa-
men met onze zusters en broeders van de Protestante 
gemeente gestalte geven aan deze gebedsdienst. De 
voorgangers van beide kerken zien uit naar uw komst.

Werkgroep viering Gebed voor de eenheid
Ds Corine Beeuwkes van Ede, Pieter Flach, Pastoor-
deken John van de Laar, Diaken Ton Schepens

Week van gebed voor de eenheid
HELMOND
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Met een kerkelijke viering (avondwake/uitvaart) namen wij afscheid van: 
(doopnaam/achternaam/sterfdatum/leeftijd/b=begraven/c=crematie)

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.
Ludovicus van Berlo,  04-12-16, 87, b.
Maria Manders-van Bussel,  06-01-17, 92, b.
Wilhelmus van Doorn,  12-01-17, 89, b.
Marius Kanters,  18-01-17, 90, c.
Johanna Bezemer-Raaijmakers,  02-02-17, 88, c.
Elisabeth van Beek-van de Veerdonk,  12-02-17, 92, b.
Jacobus Smeulders,  25-02-17, 91, c.
René van Hout,  01-03-17, 57, b.
Jacoba van Deursen-Kroonenburg,  03-03-17, 91, c.
Johannes van Gennip,  31-03-17, 99, b.
Henricus van de Waterbeemd,  04-04-17, 86, b.
Matheus van Deursen,  06-04-17, 95, c.
Maria Smolenaars-van Deursen,  24-05-17, 102, c.
Johannes van Bladel,  27-05-17, 83, b.
Levi Thoonen,  27-05-17, 14, b.
Wilhelmina Drouen-Görtz,  10-06-17, 91, b.
Maria van den Reek-Canters,  11-06-17, 74, b.
Darko Plestina,  17-07-17, 68, b.
Antonia Verhoeven,  01-08-17, 93, b.
Renatus Michielsen,  21-08-17, 69, c.
Catharina Saris-Spoormakers,  21-08-17, 76, b.
Johanna de Vocht-Tielemans,  30-08-17, 91, b.
Johanna van Iersel-van Weert,  06-09-17, 85, b.
Petronella van Bussel,  18-09-17, 71, c.
Carolina van den Reek-Zwanenberg,  13-10-17, 92, b.
Henricus Hafkenscheid,  28-10-17, 82, c.
Thérése Oud-Vennik,  29-10-17, 91 c.
Johann Kummerer,  08-11-17, 73, b.
Wimhelmus ter Burg,  24-11-17, 95, b.

Allerzielen
Luciakerk/Helmond-West

Op donderdagmiddag 2 november (Allerzielen) vond op de Lucia begraafplaats een korte 
gebedsdienst plaats. Aansluitend werden de graven en het columbarium gezegend. (Foto’s 
Cofoto, Mario Coolen)

Op donderdagmiddag 2 november (Allerzielen) vond op de O.L. Vrouwe begraafplaats 
een korte gebedsdienst plaats met muzikale ondersteuning van een koor. Aansluitend 
werden de graven gezegend. (Foto’s Cofoto, Mario Coolen) 

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

Allerzielen St.Trudokerk en OLV begraafplaats 

Thieu de Wit,  31-10-2016, 84
Herman Hagenbeek,  07-11-2016, 72
Regina Steenkamer
-Diederen,  07-11-2016, 55
Gerard Majoor,  17-11-2016, 90
Bep Verstappen-Gijsbers,  27-11-2016, 87
Arno van de Laar,  30-11-2016, 53 
Caroline Reuvers-de Kok,  06-12-2016, 50
Nico Seelen,  12-12-2016, 85
Emilio Olympio,  17-12-2016, 79
Guusje Swinkels,  21-12-2016, 95
Agnes van de Westerlo,  28-12-2016, 66
Bert Meesterburrie,  28-12-2016, 94
Wil Geelen-Grundeken,  29-12-2016, 87
Koosje van Stiphout
-van Lieshout,  31-12-2016, 88
Marie-José Panhuizen
-Jacobs,  15-01-2017, 85
Rie van der Vorst
-van Almen,  18-01-2017, 101
Jo van der Heijden
-van den Reek,  19-01-2017, 99
Bert Wouters,  21-01-2017, 94
Fran Hamilton,  25-01-2017, 84
Marietje van de Goor
-van Vlierberghe,  31-01-2017, 96
Tonnie Bouw-Bevers,  14-02-2017, 82
Joep Schiffers,  25-02-2017, 77

Cor van de Kimmenade,  26-02-2017, 78
Antoon Colen,  27-02-2017, 85
Friedie Coolen,  02-03-2017, 83
Suze Adriaans-van Ras,  01-03-2017, 91
Trudo van Dijk,  14-03-2017, 74
Ferdinand Boudewijns,  19-03-2017, 91
Jan van Berkel,  21-03-2017, 75
Pauline Geers,  24-03-2017, 80
Emma Vincentie
-Dekeirschieter,  04-04-2017, 89
Jan Bloemers,  06-04-2017, 74
Herman Kaal,  08-04-2017, 84
Jan Rooijakkers,  16-04-2017, 90
Toos Gerrits-van Esch,  01-05-2017, 73
Olga de Roij-Vissers,  05-05-2017, 86
Christina van Bussel,  12-05-2017, 91
Guus van Oorschot,  31-05-2017, 72
Els van Geene,  03-06-2017, 79
Piet Sloots,  09-06-2017, 87
Wilma Wouters-Verhulst,  09-06-2017, 68
Chris Schriks,  24-06-2017, 87 
Joke Geubbels-Verberne,  26-06-2017, 76
Frans van Hoof,  28-06-2017, 96
Cees Schueler,  13-07-2017, 80
Hans van Hoek,  30-07-2017, 72
Pieter de Bok,  17-09-2017, 80
Tom Swinkels,  22-09-2017, 88
Rie Smits-Verhofstad,  03-10-2017, 90
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St. Trudo
Emma Sophie 

Steegmans

St. Trudo
Florine 

van den Berg

St. Lucia
Julian 

Karpinski

St. Lucia
Celiena 

van Kemenade

St. Lucia
Noud 

Hartogs

St. Lucia
Nick 

Hartogs

St. Lucia
Thomas 
Buteijn

St. Lucia
Jason 

van Bommel

St. Lucia
Sam 

Smedts

damiaan
helmond.nl 

Wij feliciteren de vormelingen van de Trudo kerk en de Lucia kerk, het vormsel werd gevierd op zondag 
26 november 2017 in een volle en mooie viering.

Clair van den Hurk, Luna Kouwenberg, Emma Graveland, Jaila van Creij, Lynn Ugen, Filip Biaiobrzeski, Daan 
Verberne, Anika Raima, Eli Azasoo, Naomi Snijders, Dominik Donkers, Bregje Traovcic, Janne Habraken, Jules 
Ouwehand, Bas van Dijk, Charlotte Gijzen, Romy van Rooij, Floor van Berlo, Justin van Brussel, Manon Lijten, 
Micah van de Ven, Luc Koppens, Floor van Dorst, Ian Davidson Descelles, Emma Pothof, Cayden Voogels, Lars 
van de Wiel, Youri van Oudheusden, Naomi en Anna Oduwole, Isis van Zutphen, Pien Korbijn, Koen Sneijers, 
Pim van den Eijnden, Karolina Krause, Naomi Aalders, Mathijs Nacinovic, Sanja Vasiljevic, Stan van de Laar, 
Lars Sijbers, Eva Swinkels, Jorg Slegers, Alicja Stankowka. 

Vormsel

Het vormsel in de Luciakerk te Mierlo-Hout (Foto’s Rob van Bree).

In januari 2018 zullen de paro-
chianen 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 ge-
vraagd 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 ma-
nier kerk te kunnen blijven moe-
ten we ook echt om elkaar ge-
ven. Zowel in pastorale, diaco-
nale , liturgische als ook finan-
ciële zin.   Wij blijven proberen 
verbindingen te leggen tussen 
verschillende generaties, tussen 
culturen, tussen rijk en arm, ver 
weg en dichtbij. Dat doen wij 
door een open en gastvrije ge-
loofsgemeenschap te zijn waar 
iedereen van harte welkom is.
Om het een en ander te kunnen 

realiseren hebben wij uw onder-
steuning hard nodig.
Wij verzoeken u daarom vrien-
delijk om vrijwillig een bijdrage 
te doen voor het in stand hou-
den van onze parochie, geef 
net als wij om onze kerk.(Als 
geloofsgemeenschap maar ook 
voor het in stand houden van 
ons prachtig kerkgebouw.
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 bankrekening-
nummers onder vermelding van 
uw naam en gezinsbijdrage 2018.

T.n.v. Parochie H.Damiaan de 
Veuster, Helmond
OLVrouw; Trudo: Iban Nl 91RA-
BO 0162 438 982 
Iban Nl 54 RABO 0149 600 534 

Heel hartelijke dank,
Bestuur en Pastoraal team.

Kerkbalans, 2018,  
'Geef voor je kerk' 

DAMIAAN

Nieuw ben je
als je elke morgen verwonderd
kunt zijn en dankbaar
voor het licht van de dag,
als je juicht
omdat je ogen zien
je benen lopen,
ja handen tasten
als je zingt
omdat je hart klopt!

Nieuw ben je
als je weet dat je leeft

als je beseft, dat vandaag
de eerste dag begint
van de rest van je leven!

Nieuw ben je
als je een verse kijk hebt
op mensen en dingen,
als je nog lachen kunt en genie-
ten
van de kleinste en gewoonste
bloemen op je levensweg!

(Phil. Bosmans)

Nieuw zijn 
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Op donderdagavond 12 
oktober vond het jaar-

lijkse feest voor de vrijwilligers van de Damiaan-
parochie plaats.  Een sfeervolle avond die ook 
ditmaal weer prima was verzorgd door het team 
van Eric en Lizan van ‘De Koning’.  Dank voor de 
gastvrijheid! (Foto’s Cofoto, Mario Coolen).

Kerkbalans, 2018,  
'Geef voor je kerk' 

DAMIAAN

“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

 

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

Past. Elsenstraat 18, Helmond
0492-551136

www.vorstvisser.nl

Mierloseweg 39, Helmond
0492-523265

www.lekkerplekskehelmond.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

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

Derpsestraat 1d, 5751 KA Deurne
Tel 0493-32 00 27

www.degroofuitvaartverzorging.nl

Dorpsstraat 113, 5708 GG Helmond 
0492-525198

www.advanlieshoutfietsen.nl
Hoofdstraat 155, 5706 AL Helmond

www.heuvel.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.

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.

Dorpsstraat 58E
5708 GJ Helmond-Stiphout

0492-523628

06-22216872
 info@lokaalsterkhelmond.nl
www.lokaalsterkhelmond.nl

Van Leuken

Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding

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

Burgemeester Krollaan 21B
5707 BA Helmond

0492 317420

Kruisschotseweg 5, 5708 BC Stiphout 
0492-545667

www.hovenier-vdlaar.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.

Lage dijk 2, 5705 BZ Helmond
0492-523782

www.stassarbv.nl
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Lamellen, jalouzieën plisé 
ramen en deuren.

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Laat uw trap stofferen 
met tapijt voor E 295,-

Helmond
www.williesstoffering.nl

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

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

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Wilt u een familiebericht plaatsen? Mail naar: 
advertentie@damiaanhelmond.nl 

of bel: 0492-845350.

Contactadressen parochie Damiaan de Veuster
Luciapastorie, Hoofdstraat 157, 5706 AL  Helmond
Tel.: 0492-522930. Bank: NL 90 RABO 0123801184
E-mail: 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 uitgave van deze krant 
wordt geheel verzorgd door uitgever:

Adcommunicatie
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond
T: 0492 – 845 350
E: info@adcommunicatie.nl
I: www.adcommunicatie.nl

De uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de
inhoud van de tekst, dan wel advertenties geplaatst in
deze uitgave.

Vormgeving/drukwerk: Adcommunicatie

Colofon

Inleveradres:
Adcommunicatie
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond
T: 0492 – 845 350

Op zaterdag 16 december wordt in Helmond de 
Vredestocht gelopen. De start is om 16.00 uur bij de 

Moskee in de Molenstraat en de route gaat via de Bethlehemkerk naar de 
Lambertuskerk in het centrum van Helmond. Voor meer informatie: Diaken 
Ton Schepens tel. 06-15690059 of Ds. Corine Beeuwkes tel. 085-7604455

Zes werelddelen een oprechte 
belofte deden aan Christus Ko-
ning.
Ook namen op woensdag tij-
dens de open dag circa duizend 
biddende
Moeders uit naburige landen 
deel aan een Heilige Mis die 
werd gecelebreerd
door de Emeritus-aartsbisschop 
van Krakau, kardinaal Stanislaw 
Dziwisz.
Mothers Prayers ontstond in 
1995 in Engeland op initiatief 
van Veronica Williams.
De beweging heeft de goedkeu-
ring, steun en zegen van christe-
lijke leiders uit alle
Kerken en kerkgemeenschap-
pen. Haar spiritualiteit is gericht 
op vertrouwen en 
overgave, waarbij moeders of 

geestelijke moeders hun kinde-
ren, kleinkinderen en
de problemen in gebed aan God 
kunnen toevertrouwen.
In loop der jaren zijn er volgens 
Mothers Prayers vele wonder-
baarlijke gebedsver-
horigen geweest. Zo zijn kin-
deren van drugs afgekomen en 
kwamen kinderen weer
thuis na vele jaren van afwezig-
heid . In Nederland is de bewe-
ging
Sinds 2002 actief, verspreid over 
zeven regio`s. Kan deze tekst be-
amen.

Vriendelijke Groeten Alle Goeds 
en Dank
Ria van Ooijen Janssen tel.0492-
543507

Biddende Moeders uit zes 
werelddelen bijeen in Krakau

HELMOND
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Te koop bij:
Fam. Vogels - Verwegen

Gabriëlsstraat 17
Stiphout

tel. 536970

Onze bisschop heeft net zoals paus Fran-
sciscus een specifiek weekend uitgeroe-
pen tot een weekend waarin onze aan-
dacht gevraagd wordt voor de bestrij-
ding van de grote armoede in wereld. Zij 
hebben deze zondag voortaan genoemd 
Werelddag van de armen, dit jaar was dat 
19 november.

Het gaat niet alleen om de armoede in 
de gehele wereld maar ook de armoede 
in onze eigen omgeving. En helaas zijn er 
een groeiend aantal mensen die steeds 
minder goed rond kunnen komen van 
hun inkomen. Door ziekte , werkeloos-
heid, en andere maatschappelijk omstan-
digheden. Ook wij als parochie gaan daar 
steeds meer aandacht aangeven.
Door middel van de wekelijkse soepbus, 
de kerstpakkettenactie, de noodhulp die 
door de pastoor en de diaken verstrekt 
worden aan zwervers, dak- en thuislozen, 
door hulp aan vluchtelingen, maar ook 
door huisbezoek aan zieken, en mensen 
die het om welke reden dan ook nodig 
hebben.

Onze bisschop heeft gevraagd of elke pa-
rochie een speciale instelling voor de pa-
rochie wil instellen om daaraan gestalte 
te geven. Wij hebben dat gedaan door  de 
Par.Charitatieve Instelling “Damiaan in 
Aktie op te richten, en gelden daarvoor 
beschikbaar te stellen.
Wanneer u mensen in uw omgeving 
kent  of wellicht behoort u zelf ook tot 
de doelgroep die het financieel moeilijk 
heeft, dan kunt u kontakt opnemen met 
diaken Ton Schepens, voorzitter van de 
PCI. “Damiaan in aktie”,  die dan samen 
met u kijkt naar mogelijkheden om u be-
hulpzaam te zijn. Wij als Damiaanparo-
chie willen een geloofsgemeenschap zijn 
die omzien naar elkaar. Helpt u ons? Ook 
kunt u helpen door middelen beschik-
baar te stellen!
De PCI “Damiaan in Aktie” is een zelf-
standige instelling en daarom kan er snel 
iets ondernomen worden.
De Damiaanparochie wil een open gast-
vrije geloofsgemeenschap zijn waarin wij 
omzien naar elkaar.

Ton Schepens, diaken

Damiaan in actie   
DAMIAAN

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.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Met welwillende medewerking 
van de Familie Senders is het 
gelukt om vele kerstgroepen 
zowel kleine als grote groepen 
samen te brengen in de exposi-
tieruimte van de Gaviolizaal. De 
heer Senders is lid van de lande-
lijke Vereniging “Vrienden van 
de Kerstgroep” Nederland en 
verzamelt en restaureert kerst-

groepen. Diverse jaren heeft hij 
zijn groepen tentoongesteld in 
en om zijn huis in Brouwhuis. 
Nu dus in een echt museum bij 
de museale Helmondse Draai-
orgels. 

De Nederlandse vereniging is 
weer lid van de internationale 
vereniging Universalis Foede-
ratio Praesepistica (UN-FOE-
PRAE) gevestigd in Rome. Van 

deze vereniging zijn nog 21 an-
dere verenigingen van over de 
gehele wereld lid. Voor meer 
informatie zie: www.unfoeprae.
org 
De toegang tot de tentoonstel-
ling die te bezichtigen is op 9, 
10, 16, 23, 26, 30 december en 6 
januari van 13.00 tot 17.00 uur 
17, 24 en 31 december van 13.00 
tot 16.00 uur is evenals de toe-
gang tot de Gaviolizaal op de 

normale openingstijden gratis. 
De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH 
Helmond. Openingstijden za-
terdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Groepen van mini-
maal 10 personen ook mogelijk 
op afspraak. Meer informatie 
op onze website www.draaior-
gelshelmond.nl of info per mail 
info@draaiorgelshelmond.nl of 
tel: 06-39682404.

Vervolg van fotobijschrift op pagina 1

Kerstgroepententoonstelling in Gaviolizaal
DAMIAAN

Kerstprogramma 2017

Zaterdag 16 december
17.00u Kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid en St. Anna vie-
ring m.m.v. de Mondharmonica-
club.
19.00u Luciakerk Mierlo-Hout, 
kerstviering m.m.v. scouting 
Mierlo-Hout

Woensdag 20 december
20.00u Kerstconcert in de
Luciakerk door Druzhba

Donderdag 21 december
16.00u Luciakerk Mierlo-Hout 
Kerstviering Odulfusschool
19.00u Alphonsus Boeteviering ter 
voorbereiding op Kerstmis.

Vrijdag 22 december
11.15u Luciakerk Mierlo-Hout 
Kerstviering Carolus 

Zondag 24 december In de Alp-
honsuskapel, Hoofdstraat 176
18.00u Plechtige Kerstmis met 
Volkszang

Zondag 24 december 
In de Luciakerk

16.00u Peuter en kleuterviering. 
Dit is een korte viering met liedjes, 
verhaaltjes, gebedjes speciaal be-
doeld voor de allerkleinsten. Dit 
is geen mis, er is geen communie!  
17.00u Gezinsmis met medewer-
king 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 Traditionele kerstmis 
m.m.v. Lighthouse en zangeres 
Annelieke Merkx
Er is tijdens deze viering een spe-
ciale kinderwoorddienst waar-
onder geluisterd wordt naar het 
kerstverhaal en samen liederen 
worden gezongen! (vanaf groep 3) 
21.00u Plechtige nachtmis m.m.v. 
het kerkkoor Cantemus Domino

Maandag 25 december eerste 
Kerstdag
10.15u Plechtige hoogmis van 
kerstmis m.m.v. het kerkkoor 
Cantemus Domino met kinder-
nevendienst
10.30u Bénédicte Raymakers

Dinsdag 26 december tweede 
Kerstdag 
10.15u Hoogmis m.m.v. het senio-
renkoor St. Lucia

Een bezoek aan de kerststal: 
Op tweede kerstdag
van 14.00u tot 16.00u en voor
en na alle bovenstaande vieringen

Kerk van de Goddelijke Voorzie-
nigheid en St Anna Helmond-
West 
Zondag 24 december
17.00u Plechtige kerstmis m.m.v. 
De Femmes

Alphonsuskapel, Hoofdstraat 176
Zondag 24 december 
18.00u Plechtige kerstmis met 
volkszang

Oud en nieuw
Luciakerk Mierlo-Hout:
Zondag 31 december 
10.15u Oudejaarsmis
Maandag 1 januari 2018
10.15u Nieuwjaarsmis m.m.v. het 
kerkkoor

Rond de Luciatoren Rond de Trudotoren
Zondag 24 december
Zondagmorgen is er geen 
dienst, wel in de Luciakerk 
Mierlo-Hout om 10.15 uur
17.30u Peuter en kleuterviering . 
Dit is een korte viering met lied-
jes, verhaaltjes, gebedjes, speci-
aal bedoeld voor de allerklein-
sten. 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 mede-
werking van Femmes de Notre 
Dame
23.00u Kerstviering met mede-
werking van Het Trudo Koor
 
Maandag 25 december eerste 

Kerstdag 
10.30u Kerstviering met mede-
werking van het Gregoriaans 
Koor
 
Dinsdag 26 december tweede 
Kerstdag
10.30u Eucharistieviering met 
medewerking van het Maria-
koor
 
Zondag 31 december, Oudjaars-
mis
10.30u Eucharistieviering met 
medewerking van Femmes de 
Notre Dame
Maandag 1 januari 2018 Nieuw-
jaarsmis
10.30u Eucharistieviering met 
medewerking van het Maria 
Koor

HET PASTORAAL TEAM EN HET 
DAMIAAN PAROCHIEBESTUUR 

WENSEN U EEN ZALIG, 
VREDEVOL EN EEN GEZEGEND 2018!


