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Het Gilde St. Antonius Abt 
Mierlo-Hout kan terugkijken 
op een reeks van eervol ge-
slaagde Kringgildedagen. Op 
zondagochtend 24 juni vond in 
de Luciakerk een Eucharistie-
viering plaats, waarin bisschop 
monseigneur Gerard de Korte 
voorging. Na de H.mis begaven 
de gasten en genodigden zich 
in optocht naar de Koning om 
deel te nemen aan een goed 
verzorgde ontbijt/lunch. In de 
middag werd het programma 

voortgezet op het feestterrein 
van RKSV Mierlo-Hout. (Foto 
Cofoto, Mario Coolen). 

Welkomstwoord Diaken Ton 
Schepens:
Van harte welkom bij deze 
Eucharistieviering op de 
kringgildedag.

Bijzonder welkom aan u, onze 
bisschop monseigneur de Kor-
te, fijn dat u in ons midden bent 
om voor te gaan in deze viering.
Bijzonder welkom aan de leden 
van het Gilde St. Antonius Abt, 

het organiserend gilde!
Aan Burgemeester Blanksma, 
het Kringgilde bestuur en alle 
aanwezige gilden en genodig-
den.
Welkom, beste koorleden, me-
deparochianen, u allen.

Pastoor van de Laar laat zich deze 
voormiddag excuseren, vanwege 
een zieke collega in Uden, die hij 
nu vervangt bij een grote eerste 
communieviering. Vanmiddag 
sluit de pastoor op het feestterrein 
wel aan.
De kerk viert vandaag het ge-

boorte feest van de Heilige Johan-
nes de Doper, de voorloper van 
Jezus, hij die verwees naar onze 
verlosser.
Hij baande de weg voor HEM.
Moge het ook ons gegeven zijn, 
in deze tijd, op een unieke wijze 
vorm te geven aan ons Christen te 
zijn, te getuigen van Hem: Jezus, 
onze verlosser.
Ik wens u allen een goede viering. 

Meer foto’s van de Kringgilde-
zondag vindt u op de midden-
pagina van deze uitgave.

Kringgildedagen St.  Antonius Abt eervol afgerond

ST. LUCIA

Over 100 en 1 dingen kunnen we ons 
druk maken: het werk, het gezin, de 
economie, de politiek, de situatie 
in de wereld. Het evangelie houdt 
ons in deze tijd de zin voor van Je-
zus: “Komt allen naar een eenzame 
plaats om alleen te zijn en rust daar 
wat uit.” Het is goed om eens in 
het jaar vakantie te nemen om op 
krachten te komen en nieuwe in-
spiratie op te doen voor ons actieve 
leven. Tijd brengt raad zeggen ze 
en inderdaad je gaat dingen anders 
bekijken en met mensen anders om 
als je zelf tijd neemt om alles eens 
van een andere kant te bekijken. 

Wij mogen niet vergeten dat wij 
mensen meer zijn dan werknemers, 
consumenten of producenten, wij 
zijn kinderen van God die contact 
nodig hebben met de levende God 
om een goed evenwicht te houden 
in het leven. 
Het is tegenwoordig erg in de mode 
om het druk te hebben. Als je ie-
mand vraagt hoe het met hem gaat, 
krijg je vaak het antwoord: druk. In 
deze vakantietijd zijn er geen ver-
plichtingen en mogen we alle tijd 
nemen voor alles wat we belangrijk 
vinden in het leven. De vakantie-
tijd is een genadevolle tijd om wat 
uit te rusten en samen te zijn met 
het gezin, de familie, een goed boek 
te lezen of in stilte na te denken in 
de natuur en te genieten van de 
schoonheid van de schepping.
In het evangelie is de rustperiode 

voor de leerlingen en Jezus niet van 
lange duur want de mensen komen 
allemaal naar Jezus toe. Door me-
delijden bewogen begint Jezus de 
mensen uitvoerig te onderwijzen 
over het Koninkrijk van God en 
Gods liefde. Voor ons kunnen we 
van Jezus leren dat we altijd bereid 
moeten zijn om onze verdiende 
rustperiode even te onderbreken 
om onze naaste te helpen. 
Ook in vakantietijd zijn er mensen 
die in nood zijn en dat is een kans 
voor ons om die mensen te helpen 
en hen nabij te zijn. We mogen die 
talloze mensen niet vergeten die de 
eenzaamheid niet hebben gekozen 
in deze vakantietijd  maar er wel 
aan lijden en dit niet enkele weken 
of maanden maar soms hun hele 
leven. Een korte bezoekje, een te-
lefoontje, een kaartje of een brief, 

het is maar een kleine moeite maar 
doet zo goed en laat zien dat wij 
als leerlingen verbonden zijn met 
elkaar. Moge de Heer onze harten 
in deze vakantietijd vernieuwen om 
met frisse moed onze taak en roe-
ping daarna weer op te pakken en 
te werken aan een vredevolle we-
reld waar Gods liefde centraal staat!

Pastoor John van de Laar.

Vakantie
DAMIAAN

Dit is de Damiaanuitgave voor de 
maanden, juli t/m november 2018. 
De eerstvolgende uitgave van de 

Damiaan verschijnt op 
15 december 2018.

Kopij voor dit nummer kunt u 
insturen tot 29 november a.s. via 

redactie@damiaanhelmond.nl
Wij wensen u een 

zonnige vakantie toe!
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Getrouwd te Lierop 
op vrijdag 

11 mei 2018:
Savie van Hoek en 

Andrea Vranjes

Vrijdag 10 mei 2019: 
11.30 uur Luciakerk 

Mierlo-Hout

Jeroen Janssen

Lisette van Hoof

Wij gaan

trouwen!

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.

�A�l� �m�e�e�r� �d�a�n� � �8�0� �j�a�a�r� 
�e�r�v�a�r�i�n�g� �i�n� �l�e�i�e�n�d�a�k�e�n�,� �z�i�n�k�,� 
�l�o�o�d�-� �e�n� �k�o�p�e�r�w�e�r�k�e�n

�H�o�f� �B�r�u�h�e�z�e� �4�0�4
�5�7�0�4� �N�R� �H�e�l�m�o�n�d
�T�:� �0�4�9�2� �-� �5�1�2�1�6�4
�i�n�f�o�@�l�e�i�e�n�d�a�k�e�n�.�n�l
�w�w�w�.�l�e�i�e�n�d�a�k�e�n�.�n�l

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

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten

GrafmonumentenGrafmonumenten
NOTENNOTEN

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

Specialist en trendsetter
in betaalbare en duurzame
grafmonumenten

Authentieke en eigentijdse
grafmonumenten naar eigen
ontwerp met laagste prijsgarantie

Grafmonumenten

Asbestemmingen

Onderhoud

Restauratie

Gravendienst

Begraafplaatsbeheer

Het grootste assortiment grafaccessoires
20 Jaar garantie

In het pastoraat kom ik bijzon-
dere mensen tegen. Een ieder is 
immers uniek en daarmee bij-
zonder.

Rond een doop, eerste commu-
nie of vormsel is er vaak vreugde 
en dankbaarheid omwille van 
het vieren van het sacrament. 
Bij een sacrament, zo formu-
leerde onze bisschop het eens, 
krijgt de ontvanger als het ware 
een kus van God. Een sacrament 
is pure liefde en geschenk! Het 
maakt je zielsgelukkig. Binnen 
de Damiaan parochie worden 
deze sacramenten gevierd en 
goed voorbereidt. Veel dank aan 
alle betrokkenen, voor en achter 

de schermen! Bij het vieren van 
de eerste communie in de Lu-
cia kerk heb ik gezegd: “Ik gun 
u, beste ouders, méér van deze 
feestelijke momenten in de kerk. 
We hebben u nodig, u bent altijd 
van harte welkom”. 

In het pastoraat kom ik bijzon-
dere mensen tegen. Een ieder is 
immers uniek en daarmee bij-
zonder.
De parochie besteedt veel aan-
dacht aan een kerkelijk afscheid. 
Nabijheid in droefheid en gemis 
is van levensbelang voor het 
goed omgaan met elkaar. Sa-
men spreken over de dierbare 
die we moeten missen, sámen 
vorm geven aan het afscheid in 
de kerk waar “maatwerk” aan 

te pas kan komen omdat ieder 
mens uniek is. We blijven in on-
ze kerken onze dierbare geden-
ken én voor hen bidden.
Bijzondere mensen, ik tref ze 
aan bij een huisbezoek. Een 
mooie en noodzakelijke vorm 
van pastoraat! Mocht u een 
bezoek op prijs stellen, laat het 
weten! De parochie komt graag 
naar ú toe!
Zo samen kerk mogen zijn, in 
alle omstandigheden van het 
leven.
Het kán mensen zielsgelukkig 
maken. Wees daarom in alle 
omstandigheden van het leven 
van harte welkom in onze kerk!

John van de Laar, pastoor/deken 

Zielsgelukkig!
DAMIAAN

Ghana is een Afrikaans land 
met grote problemen. Armoe, 
hongersnood en droogte zijn 
de dagelijkse praktijk voor veel 
inwoners. Vanuit Nederland 
worden veel acties opgezet om 
deze mensen te helpen. Dat is 
fijn, maar blijft vaak beperkt 
tot incidentele hulp. Structurele 
oplossingen zijn nodig, anders 
blijven inwoners afhankelijk 
van donateurs. Stichting Barba-
rugo biedt wél een structurele 
oplossing door aanleg van bam-
boe-plantages dat veel werk op-
levert voor Ghanezen.

Bamboe
Bamboe is bestand tegen droog-
te en hitte, is sterk en gemak-
kelijk te kweken, aardt in elke 
grondsoort en groeit snel. Het 
gevolg hiervan is dat het klimaat 

en de leefomgeving sterk verbe-
teren, doordat het dichte gewas 
verdamping en modderlawines 
tegengaat. De toepassingsmo-
gelijkheden als grondstof zijn 
veelzijdig. 

Wat doet Barbarugo? 
Barbarugo zorgt voor werk voor 
inwoners. Barbarugo begeleidt 
bij het planten, opkweken en 
oogsten van bamboe. Hiermee 
genereert de Ghanees een in-
komen. Met dit geld kunnen ze 
voedsel kopen, hun kinderen 
naar school sturen. De armoe 
wordt minder en het ecosy-
steem herstelt zich. 

Breng uw stem uit! 
De KRO en de NCRV organi-
seren beide een actie waarbij 
mensen hun stem kunnen uit-
brengen op goede doelen. Bar-
barugo is een van deze doelen. 

De KRO en de NCRV geven de 
drie hoogst genoteerde goede 
doelen - met de meeste stem-
men - een groot geldbedrag. 
Stem voor Barbarugo, zodat we 
onze medemens in Ghana ver-
der kunnen helpen. Stemt u, en 
uw familie, mee? Stemmen kunt 
u tot 27 september. Kijk op www.
ncrv.nl/geven/stichting-barba-
rugo  en op www.kro.nl/geven/
stichting-barbarugo  voor meer 
informatie en om uw stem uit te 
brengen.

Een financiële bijdrage is ook 
welkom.
Stemmen op Barbarugo helpt, 
maar u kunt ook een financiële 
bijdrage leveren. 
Kijk hiervoor op 
www.tiny.cc/bamboe. 

Ruud Goedknegt, 
Stichting Barbarugo

KRO en NCRV organiseren stemactie goede doelen

Stem op Barbarugo om Ghanezen te helpen 

DAMIAAN

Korte Dijk 8
5705 CV  Helmond
T:  (0492) 52 45 34
F:  (0492) 54 75 37
E:  info@slegersbv.nl
I:  www.slegersbv.nl

De industriële spuiterij / poeder-
coating richt zich voornamelijk 
op industrieel spuit- en 
poedercoatwerk in de 
metaalindustrie, automotive, 
consumenten-industrie, 
vrachtwagenindustrie en 
interieurbouw.

INDUSTRIËLE 
SPUITERIJ / 
POEDERCOATING
GEBRS. SLEGERS B.V.
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Sophie Kusters, Qiun Kivits, Rabi Fernandez Ventin, Rosa Ricart Rijkers, Amy Grinwis, 
Yesper Moris, Bo Koppelmans, Sander van den Reek, Suus Slegers, Hailey van Dijk, 
Luuk van Oijen, Tim Michielsen, Fenne van Aerle, Djailey Keunen, David Roemburg, 
Imme Canters, Femke Seevens, Feline de Smit, Romen Janssens, Ties Knapen, Elise 
van Lieshout, Nicolas Braakman, Adom Karpinski, Louk Roozendaal, Floor Hoeben, 
Tren Hermans, Charlotte van Dalen, Nienke van der Velden, Nomi Ruben, Keyano van 
Esch, Serena Bakker, Jeavi Kusters, Fieke Maas, Wout van Bree, Luca Beukers, Kieran 

Pijpers, Bo Pijpers, Fedde de Fost, Kenji Sleegers, Lis Vogels, Stan van Ekert, Dani Snij-
ders, Giovanni van den Berg,  Jaylinn van Dijk, Thijs Hartogs, Thomas de Beer, Robynn 
Harks, Somia van der Linden, Seraja Willems, Dylano Klabbers, Lois Reijnders, Jimmie 
Timmermans, Milan van der Westen, Joep van Vijfeyken, Roos Wijnen, Noah Bevers.

Van harte proficiat aan de kinderen en de ouders!

De vieringen met de eerste communicanten in de Luciakerk op 15 en 22 april jl. (Foto’s, fotokoen.nl Koen Meeusen).

Nederlanders luisteren niet 
meer echt naar elkaar. De te-
lefoon en sociale media leiden 
ons af, blijkt uit onderzoek. Pro-
beer bijvoorbeeld maar eens de 
aandacht te trekken van Boris 
Bischoff (24). Nu hij zijn smart-
phone heeft ingeruild voor zijn 
oude Nokia, lukt dat weer. Als 
16-jarige was hij een van de eer-
sten in zijn klas met een smart-
phone. Nu is hij trendsetter met 
een oude Nokia. Dwangmatig 
notificaties checken Het was 
ook tijd dat er wat ging gebeu-
ren. Boris was helemaal ver-
groeid met zijn smartphone, 
bekent hij. “Ik was verslaafd aan 
die notificaties op de telefoon. 
Ik was iemand die dat echt 

dwangmatig checkte.” Om een 
voorbeeld te geven: laatst stond 
hij samen met een vriend in de 
supermarkt. “We hadden iets uit 
het schap gepakt en er was een 
dood moment ofzo. Ik merkte 
dat we meteen allebei onze mo-
biel pakten. Dat wil ik afleren. 
Ik wil gewoon in de winkel zijn 
met die vriend. We hadden ook 

gewoon met elkaar kunnen pra-
ten.”

De Nokia guy 
Dus is hij nu sinds een week 
voor zijn vrienden ‘de Nokia 
guy’. Boris heeft nog altijd een 
smartphone en kan nog what-
sappen, maar hij laat zijn tele-
foon thuis. “Als ik de deur uit 
ga, bijvoorbeeld om een dag te 
studeren, neem ik mijn Nokia 
mee.” Het effect: meer rust in 
zijn hoofd en ‘aandacht voor het 
moment’. “Als er echt iets is, dan 
bellen mensen wel gewoon.”

Spoedcursus ‘Luisteren’
Acht van de tien Nederlanders 
geven toe niet altijd goed te 

luisteren tijdens een gesprek. 
Dat blijkt uit een onderzoek van 
Sensoor, een landelijk telefoon-
nummer voor mensen die een 
luisterend oor zoeken. De luis-
terlijn kan het aantal telefoon-
tjes niet aan. Blijkbaar hebben 
sommige mensen niemand in 
hun omgeving die bereid is te 
luisteren, concludeert Sensoor 
verbaasd.

“Ik ben een persoon die thuis-
blijft en met iedereen gaat ap-
pen. Of ik ga wel ergens heen en 
ga dan alsnog met anderen zit-
ten appen. Nu merk ik dat mijn 
goede vrienden me gewoon bel-
len, en ik onderneem eerder ac-
tie om echt iets te gaan doen.  

‘Ik word niet serieus genomen’
Onze gesprekken zullen er be-
ter op worden als meer mensen 
zich net als Boris minder laten 
afleiden.  “Als je wegkijkt of op 
je mobiel kijkt, denkt de ander: 
‘Laat maar, ik word niet serieus 
genomen’”. Weg met die tele-
foon dus. Boris merkt nog niet 
dat zijn gesprekken er beter op 
zijn geworden, maar hij ziet wel 
welke mensen echt belangrijk 
voor hem zijn. Nog een ander 
voordeel: de batterij van dat sim-
pele telefoontje gaat veel langer 
mee. Eens in de twee dagen op-
laden is meer dan genoeg.

Luisteren…

Wie anderen of zichzelf niet kan vergeven, 
leeft in wrok en bitterheid verder en heeft daar alleen zichzelf mee
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St. Lucia
Greetje Smits-van Eeden, overleden te Helmond op 13 maart 2018 in de leeftijd van 65 jaar.
Lenie van Vijfeijken-Smulders, overleden te Helmond op 14 maart 2018 in de leeftijd van 86 jaar.
Lena Schmitz-Snijders, overleden te Helmond op 22 maart 2018 in de leeftijd van 72 jaar.
Sem Verberne, overleden te Helmond op 28 maart 2018, 4 jaar jong.
Gerrit Luijben, overleden te Eindhoven op 28 maart 2018 in de leeftijd van 85 jaar.
Jan Verbakel, overleden te Helmond op 30 maart 2018 in de leeftijd van 89 jaar.
Koos Dirks, overleden te Helmond op 2 april 2018 in de leeftijd van 87 jaar.
Trineke Verschuren-Janssens, overleden te Helmond op 4 juni 2018 in de leeftijd van 62 jaar.
Rieky Moons-Wich, overleden te Helmond op 17 juni 2018 in de leeftijd van 84 jaar.
Toon van Vugt, overleden te Helmond op 23 juni 2018 in de leeftijd van 80 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

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

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

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

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

Gastvrij, sociaal 
en vriendelijk.

Voor het seizoen 2018-2019 heb-
ben we in de Bethlehemkerk ge-
kozen voor het jaarthema ‘Zorg-
Saam’. We buigen ons over het 
zorg hebben voor jezelf, de an-
der, de wereld om je heen. Maar 
ook de zorg om jezelf, de ander 
en de wereld om je heen. De 
activiteiten hieronder zijn geen 
activiteiten alleen voor men-
sen die lid zijn van de Bethle-
hemkerk, maar voor iedereen, 
die interesse heeft en graag wil 
aanhaken. Voel je welkom! De 
activiteiten vinden plaats in de 
Bethlehemkerk, Sperwerstraat 
2 in Helmond.

Kinderen van Abraham: Wat Jo-
dendom, Islam en Christendom 
met elkaar verbindt
Een rabbijn, een imam en een 
theoloog van christelijke huize 
spreken over het jaarthema 
‘Zorg-Saam’. Hoe komt de zorg 
voor jezelf, elkaar, voor de na-
tuur in het Jodendom, de Islam 
en het Christendom ter sprake?
Ook dit jaar hebben we rabbijn 
Corrie Zeidler-Moll, profes-
sor Cees den Heyer en imam 
Ahmed Mahou bereid gevon-
den over dit thema met ons te 
spreken.

23 oktober: 
rabbijn Corrie Zeidler-Moll
20 november: 
prof.Cees den Heyer
18 december: 
imam Ahmed Mahou
Tijd: 20.00-21.30u

Rebible: ontdekken van verge-
ten verhalen
In haar boek ‘Rebible’ geeft Inez 
van Oord een nieuwe manier 
om naar Bijbelverhalen te kij-
ken. Jezus liep over water, Eva at 
een appel, Mozes ging de berg 
op: veel mensen herinneren zich 
deze verhalen wel. Wonderlijke 
verhalen, moeilijk te begrijpen, 
iets van vroeger. Maar de ver-
halen horen bij onze geboorte-
grond. Is er een nieuwe manier 
om de Bijbel te lezen, naar deze 
verhalen te luisteren, zodat ze 
weer gaan spreken? 
Inez vraagt hulp bij haar broer 

Jos (theoloog). Dit boek is het 
verslag van haar zoektocht 
naar deze vergeten verhalen, die 
voortaan op een andere manier 
inspireren.
Data: dinsdag 30 oktober, 27 no-
vember, 29 januari en 19 februari
Tijd: 20.00 – 21.30u 
Leiding: Ds. Corine Beeuwkes-
van Ede

Leestafel: 
Het thema ‘Zorg-Saam’ klinkt 
ook door in de boeken die we 
met elkaar willen lezen en be-
spreken. De boeken zijn door 
leden van de leeskring aange-
reikt en beloven weer mooie ge-
sprekken op te leveren. Mooie 
boeken, die ons aan het denken 
zetten.
21 september: ‘De citroenboom’ 
van Sandy Tolan
9 november: ‘Zondagskind’ van 
Judith Visser 
18 januari: ‘Het zwijgen van 
Maria Zachea’ van Judith 
Koelemeijer 
8 maart: ‘Het beste wat we 
hebben’ van Griet Op de Beeck
26 april: ‘Sneeuwland’ van 
Yangzom Brauen
Tijd: van 10.00-12.00u
Leiding: Corine Beeuwkes-van 
Ede.

HELMOND

Zorg-saam in de Bethlehemkerk

Emeritus pastoor Ton Sanders, voorheen trou-
we assistent in onze parochie en de laatste 
periode trouwe kerkganger, is vanwege zijn 
gezondheid met ingang van juni verhuisd naar 
Huize Glorieux te Eindhoven.

Gezien zijn zeer beperkt gezichtsvermogen ko-
men mogelijke schriftelijke berichten niet echt 
over. Contact of bezoek stelt pastoor Sanders wel 

op prijs. Zijn telefoonnummer is: 0649574600.
Wij danken pastoor Ton voor zijn trouwe inzet 
en meeleven met onze Damiaan parochie en 
wensen hem alle goeds voor de toekomst!

Namens parochiebestuur en team,

J. v. d. Laar, pastoor/deken.

Verhuisbericht
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St. Trudo 
Mien Aalders van Bommel, overleden te Helmond op 28 jan. 2018 in de leeftijd van 84 jaar
Sjef Verdegen, overleden te Helmond op 7 april 2018 in de leeftijd van 68 jaar
Elly van Hoek-van der Velden, overleden  te Bakel op 17 april 2018 in de leeftijd van 67 jaar
Ans van Zanten-Groenland, overleden te Helmond op 9 mei 2018 in de leeftijd van 84 jaar
Betsie Hamilton-Sol, overleden te Helmond op 9 mei 2018 in de leeftijd van 79 jaar
Rob Mertens, overleden te Helmond op 23 mei 2018 in de leeftijd van 90 jaar
Huub Rijkers, overleden te Helmond op 10 juni 2018 in de leeftijd van 87 jaar
Berendina Steevens-Konings, overleden te Helmond in de leeftijd van 82 jaar
Hans Snijders, overleden te Helmond op 17  maart 2018 in de leeftijd van 80 jaar

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

WWW.DAMIAAN
HELMOND.NL 

“Sinds 1965”

Helmond T. 0492-552666

“DE STER” 
SCHOONMAAKBEDRIJF

HELMOND             SINDS 1965

Dagelijks onderhoud

Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Glas- en gevelonderhoud

✩ Industriële reiniging

✩ Nieuwbouw opleveringen

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

Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding

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

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

Voor de werkgroep Catechese, 
die zich inzet voor vorming en 
verdieping binnen onze paro-
chie, staat het najaar al weer 
voor de deur.
Elk jaar komen wij met een aan-
bod waarmee we uw nieuws-
gierigheid hopen te prikkelen. 
We kiezen voor het najaar en 
voorjaar, omdat het dan vroeg 
donker is. We starten als regel 
om 19.30 u. en sluiten af om ui-
terlijk 21.45 u. 
De bijeenkomsten vinden 
plaats in de pastorie naast de 
Trudokerk. Er zijn geen om-
kosten aan verbonden. Daarbij 
wordt u ook nog eens verwend 
met een kopje koffie of thee.
Voor komend najaar gaan wij u 
drie kansen bieden om mee te 
doen.

1. Adieu God 
Op de televisie heeft u mogelijk 
wel eens naar een uitzending 
van de EO gekeken met deze 
titel. Aan een meer of minder 
bekende Nederlander wordt ge-
vraagd hoe zijn/haar relatie is 
met God. Ieder mens blijkt dan 
een heel eigen geschiedenis met 
God te hebben doorgemaakt vol 
momenten van zoeken, twijfe-
len, weten en niet-weten. Zulke 
gesprekken bieden volop aan-
knopingspunten om stil te staan 
bij je eigen worsteling met wie 

of wat God voor mij was of is.
We kijken samen naar enkele 
uitzendingen en bespreken 
daarna met elkaar wat dit bij ie-
der van ons oproept. Ook zullen 
we enkele mensen uitnodigen 
uit onze eigen omgeving om 
met hen het gesprek aan te gaan 
over hun en onze eigen godsbe-
leving.  
Data van samenkomst: 29/10, 
5/11, 12/11, 19/11 (allemaal maan-
dagen)
Gespreksleider: Jan Vogels

2. Vier avonden waarin we ons 
verdiepen in de evangelist Lucas 
Afgelopen jaar stonden we stil 
bij Marcus, het oudste van de 
vier evangelies. Elke evangelist 
heeft zijn eigen verhaal over 
Jezus te vertellen. Het is interes-
sant om wat meer zicht te krij-
gen op waar en waarom ze van 
elkaar afwijken. 

Het bijzondere van Lucas is, dat 
hij daarnaast ook de auteur is 
van het bijbelboek Handelingen 
van de Apostelen.  Dit geschrift 
kunnen we bij een kennisma-
king met Lucas niet onbespro-
ken laten. Het zal heel summier 
aan bod komen.
Data van samenkomst: 26/11, 
3/12, 10/12, 17/12 (allemaal maan-
dagen)
Cursus o.l.v. Jan Vogels

3. De betekenis van Augustinus 
in onze tijd
Hugo de Lil heeft zich grondig 
verdiept in de persoon van de 
fameuze bisschop Augustinus 
(354 -430). In de voorbije jaren 
heeft hij meerdere malen binnen 
onze parochie verteld over deze 
boeiende en zeer invloedrijke 
figuur binnen het christendom 
en het westerse denken. Telkens 
wist hij ons te boeien met zeer 
gedetailleerde informatie over 
episoden uit het leven van deze 
heilige, waarvan zeer veel ge-
schriften bewaard zijn gebleven.

 Nu is de invalshoek anders, zo-
als de titel al aangeeft. De Lil wil 
ons graag laten zien dat de bete-
kenis van Augustinus ver boven 
zijn tijd uit stijgt. Dat wij, 1600 
jaar later, nog veel inspiratie bij 
hem kunnen opdoen.
Hugo de Lil doceerde klassieke 
talen aan de theologische facul-
teit van de Katholieke Universi-
teit Brabant. Hij is woonachtig 
in onze parochie.
Datum: dinsdag 30/10 

U kunt de data nu al vast data 
in uw agenda reserveren, zodat 
u de betreffende avond(en) vrij 
kunt houden. 
De oproep tot inschrijving komt 
pas in september.
De werkgroep Catechese.

Tips voor het najaar

Het is een groot wonder,
dat het eeuwige woord van de almachtige God
in mij woning zoekt,
in mij geborgen wil zijn
als de zaadkorrel in de akker.
Gods woord is niet geborgen in mijn verstand,
maar in mijn hart.
Het doel van het woord dat uit Gods mond komt is niet,
tot het einde doordacht en geanalyseerd te worden,
maar in het hart te resoneren,
zoals het woord van iemand van wie wij houden
in ons hart woont,
ook wanneer wij er niet bewust aan denken.
Heb ik Gods woord alleen in mijn verstand,

dan zal mijn verstand vaak door andere zaken in beslag 
worden genomen
en ik zal tegen God zondigen.
Daarom zijn wij er nooit mee klaar Gods woord gelezen 
te hebben;
het moet diep in ons zijn ingegaan,
in ons wonen,
zoals het allerheiligste woont in het heiligdom,
opdat wij niet zondigen in gedachten, woorden en daden.
Het is vaak beter,
weinig en langzaam in de Schrift te lezen
en te wachten tot het tot ons is doorgedrongen,
dan van Gods woord veel te weten,
maar het niet in zich te ‘bergen’.

Een wonder….
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St. Lucia
Kenji 

Sleegers

St. Lucia
Finn 

van Uden

St. Lucia
Boaz 

Bankers

St. Lucia
Ivory 

Bordat

St. Lucia
Caleb 

Verhees

St. Lucia
Daan 

Berkers

St. Lucia
Nienke 
Meijers

St. Lucia
Luuk 

van Brussel

St. Lucia
Maryno 
Klaassen

St. Lucia
Vienna 
Keunen

St. Lucia
Ella 

Bressers

St. Lucia
Noe Gommans

St. Lucia
Art van 

de Mosselaar

St. Lucia
Lenne 

Hillebrand

St. Trudo
Elijah 

Swinkels

St. Lucia
Djezz 

van Os

St. Lucia
Fleur 

Langewouters

St. Trudo
Rob 

Bouwman

St. Trudo
Renske 

Verbakel

St. Trudo
Olivier 

van Bokhoven

St. Trudo
Vieve 
Bloks

St. Trudo
Soof 
Bloks

St. Trudo
Danii 

Verbunt

Wat een leuke- en boeiende er-
varing werd het om met twee 
leerlingen en docent van het 
Knippenberg College en twee 
leerlingen en docent van Ca-
rolus gedurende 10 dagen naar 
de projecten in Oeganda af te 

reizen. Alweer bijna drie weken 
terug van een lang werkbezoek 
spookt het nog dagelijks door 
mijn hoofd.
Het afgelopen schooljaar werd 
hard gewerkt om een goede 
voorbereiding te hebben voor-
dat er vertrokken werd op 9 
april jongstleden. En ook wer-
den er acties op beide scholen 
gehouden om het benodigde 
geld voor een nieuw te bouwen 
klaslokaal in de kleuter- en la-
gere school en voor de renovatie 
van een middelbare school bij 

elkaar te krijgen. Hiervoor was 
ruim €8000 nodig en raad eens 
... hun teller stond uiteindelijk 
op €5300. Hulde!
Door de dagen heen verwonder-
de ik mij met hoeveel plezier, in-
zet, open mind en hart allen dit 
avontuur beleefden. Ondanks 
de volledig andere cultuur, huis-
vesting bij een Oegandees gezin 
en op een heuse kostschool, 
maaltijden, grote- en kleine in-
secten, slechte wegen, klimaat... 
geen enkele klacht of negatief 
geluid. Men stond versteld over 

de hartelijkheid die men overal 
ondervond en nog meer versteld 
stond men van het hoog niveau 
van onderwijs, dat op deze twee 
scholen werd gegeven. Als pro-
fessionele schilders hebben wij 
het nieuw gebouwde klaslokaal 
op St. Charles afgewerkt en een 
middelbare school van RSCJ 
in Kalungu van een verflaagje 
voorzien. Genoten hebben wij 
ook van de dankbaarheid die wij 
ondervonden voor onze hulp en 
werk. Wat hebben we veel ple-
zier gehad en wat heb ook ik 

genoten!
Als men over deze mooie reis 
en de ervaringen meer wil lezen 
kan dit via het reislog van een 
van de leerlingen: 
http://juliavandebrug.
reislogger.nl/
Wil men het werk van  
Obumu blijven ondersteunen 
kan dit via rekening: NL47RABO 
0323995020

Hermine van Asten-Wennekers
Voorzitter stichting Obumu Ne-
derland – Uganda

Leuke en boeiende reis met Omo-leerlingen naar Oeganda

Een tiendaagse reis naar de projecten in Oeganda (Bron foto’s Stichting Obumu). 
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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

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

In 2000 hebben mijn vrouw en 
ik (en anderen), onder leiding 
van de Helmondse kunsthisto-
ricus Wil Boetzkes, een 8 daag-
se rondreis in Syrië gemaakt. 
Zeker gezien in het licht van 
hedendaagse ontwikkelingen 
in het Midden-Oosten, een heel 
bijzondere reis.

Op de aankomst dag landen 
we rond 15.30 uur, met Austri-
an Airlines in Damascus. Het 
lijkt dan alsof we in een grote 
zandbak terechtkomen. Het 
vliegveld is sober. Een grote foto 
van (toen) Hafiz al Assad (te-
genwoordig zijn zoon: Bashar 
al-Assad) siert de aankomsthal 
en er zijn veel militairen. De con-
trole lijkt streng, maar valt mee. 
We mogen foto’s maken, maar 
niet van militaire objecten. Met 
de bus naar de stad. Waar zijn 
we in hemelsnaam terechtgeko-
men? Zand, stenen, zooi, spriet-
jes van bomen. Weinig verkeer, 
overal portretten van Assad en 
Syrische vlaggen en vlaggen van 
de Ba’ath partij. Eerste indruk 
van Damascus: rommelig, cha-
otisch, nogal armoedig en veel 
militairen. 
Na ons in het (prima!) hotel op-
geknapt te hebben gaan, we ge-
tweeën de stad in. 
Het is druk op straat. De men-
sen (meest mannen) maken 
een vriendelijke indruk; niet al-
leen in Damascus, maar overal, 
zo blijkt de komende dagen. Ik 
voel me tijdens de hele reis op 
m’n gemak.
De dagen daarop maken we per 
touringcar een rondreis door het 

kale, maar heel boeiende land.
De algehele indruk is: woestijn-
achtig, lege vlakten met hier en 
daar een nederzetting, soms een 
stad.
En veel ruïnes van oude eeu-
wenoude bebouwing. Vergeet 
niet dat Damascus een van de 
oudste, altijd bewoond zijnde, 
steden ter wereld is. Maar sinds 
het uitbreken van de oorlog in 
Syrië, zijn er onnoemelijk veel 
ruïnes bijgekomen en is er, zoals 
de media berichten, ontzettend 

veel vernield en zijn er talloze 
slachtoffers gevallen.
Als gevolg van deze ontwikke-
lingen, heeft het geen zin nù nog 
een gedetailleerd reisverslag te 
schrijven, maar het doet wel pijn 
om te zien wat er van het land 
geworden is. Wij voelen ons er 
toch mee verbonden.
Onze rondreis begint in Damas-

cus, de hoofdstad. Damascus 
heeft een heel interessant nati-
onaal museum, waarin o.a. het 
begin van de schrijfkunst, met 
spijkerschrift, gegroefd in tallo-
ze kleitabletten, te zien is. In dit 
gebied ligt immers de bakermat 
van onze beschaving. In de stad 
ligt ook de grote Omajjaden 
moskee, waar het hoofd van 
Johannes de Doper wordt be-
waard. Een dag later komen we 
in het indrukwekkende ruïne-
stad Palmyra, nu vaak vermeld 

als een van de oorlogsdoelen 
en mikpunt voor vernielingen. 
Raqqa genoemd als de hoofd-
stad van IS; is nu na herovering 
totaal verwoest. We komen in 
Aleppo, dat tegenwoordig ook 
zwaar beschadigd is. Dwalen in 
de Soek en beklimmen de cita-
del.
Bezoeken de imposante burcht 

van de kruisvaarders: de Crac 
des Chevaliers. 

Boven Aleppo ligt Qalat Sem’an, 
de plaats waar een grote kerk 
gestaan heeft ter ere van Simeon 
de pilaarheilige. Bijgaande foto 
toont de overblijfselen van de 
kerk en hoe in Syrië veel ruïnes 
de eeuwen hebben doorstaan, 
maar ze toont ook de restanten 
van de pilaar (midden), waarop 
Simeon een groot aantal jaren 
geleefd zou hebben. 

Een interessant persoon, die Si-
meon; lees maar:
Hij werd rond 389 geboren te Sis 
(in de provincie Cilicië = Zuid-
Oost-Turkije). Aanvankelijk 
hoedde hij de schapen van zijn 
ouders. In 410 trad hij in bij een 
klooster maar hij werd er in 412 uit 
gezet. Dat kwam zo. Hij had een 
touw zo strak om zijn middel ge-
bonden, dat het in zijn vlees sneed 
en volkomen vergroeide met zijn 
lichaam. De wond etterde en 
stonk afschuwelijk. Toen dat aan 
het licht kwam, hebben zijn me-

debroeders hem ervan bevrijd en 
vervolgens weggestuurd, omdat 
ze zulke uitzinnige boeteuitingen 
niet in hun midden duldden. 
Hij trok zich terug als kluizenaar 
bij het latere zuilenheiligdom tus-
sen Antiochië en Aleppo in Syrië. 
Soms vastte hij veertig dagen; 
dan dronk hij slechts een meng-
sel van water, azijn en zout. Toen 
de toeloop van pelgrims te groot 
werd, koos hij in 423 voor het le-
ven op een pilaar (eerst een van 
drie meter, later een van tussen de 
zestien en achttien meter hoog). 
Hier woonde hij zevenendertig 
jaar lang. Grote menigten kwa-
men naar zijn preken luisteren. 
Zijn voorbeeld om tussen hemel 
en aarde te leven vond navolging 
en zo ontstonden de pilaarheili-
gen (stylieten). Als deze berichten 
niet zouden zijn bevestigd door 
grote tijdgenoten, zouden wij ze 
waarschijnlijk naar de categorie 
van wonderverhalen hebben ver-
wezen”. 

Bovenstaand citaat is ontleend 
aan www.heiligen.net.

Een unieke reis
Door Jan van Rest

Kerk van Saint Simeon Stylites Bron: Vostokzapad.wordpress.com

Simeon de Styliet. Schilderij (1939) door Abert Carel Willink. 
Bron: gemeentemuseum Den Haag

Onze parochie, opgericht in ja-
nuari 2010, is toegewijd en ver-
noemd naar pater Damiaan de 
Veuster, heilig verklaard in 2009. 
Hij gaf zijn leven voor de Lepra-
lijders. Werd één met hen door 
zijn inzet en daadwerkelijke 
zorgen voor hen die leden. Uit-
eindelijk stierf hijzelf op jonge 
leeftijd aan dezelfde ziekte. Het 
leven van pater Damiaan is heel 
treffend in beeld gebracht in zijn 
geboortehuis in Tremelo. De 
paters, ook wel “Damianen” ge-
noemd hebben een gastvrij huis 
in Leuven waar ook het graf van 
pater Damiaan zich bevindt. 
We willen als pastoraal team en 
parochiebestuur U graag in de 
gelegenheid stellen om met ons 
mee te gaan, naar het leven van 
Pater Damiaan.
De busreis is gepland op vrijdag 

12 oktober 2018. Het dagschema 
ziet er als volgt uit:
8.00u Vertrek vanaf de Trudo-
kerk in Stiphout.
8.15u Vertrek vanaf de Luciakerk 
in Mierlo-Hout.
10.15u Aankomst in Tremelo, 
bezoek aan het geboortehuis en 
museum.
12.30u Lunch in Leuven, te gast 
bij de paters.
13.30u Eucharistie in de crypte 
bij het graf van Damiaan.
14.15u Vrije tijd om Leuven in te 
gaan, of om een film te kijken, 
of om het beeldenmuseum te 
bezoeken.
16.00u Vertrek uit Leuven.
18.00u Diner in Soerendonk.
20.00u Aankomst in Mierlo-
Hout, Lucia kerk.
20.15u Aankomst in Stiphout, 
Trudokerk.
 
De onkosten voor deze dagreis, 

inclusief koffie/thee in de bus, 
entree in Tremelo, lunch met 
koffie/thee in Leuven, diner in 
Soerendonk bedragen €30,-. 
U kunt zich voor deze reis aan-
melden middels de onkosten te 
voldoen in de pastorie van Stip-
hout/Mierlo-Hout tot uiterlijk 1 
oktober 2018.
En vol is vol!
U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
John van de Laar, Ton Schepens, 
pastores.

Gaat U mee naar het leven van Pater Damiaan, 
de grootste Belg allertijden? 

DAMIAAN

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

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Laat uw trap stofferen 
met tapijt voor E 295,-

Helmond
www.williesstoffering.nl

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

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

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

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

of bel: 0492-845350.

Contactadressen parochie Damiaan de Veuster
Luciapastorie, Hoofdstraat 157, 5706 AL  Helmond
Tel.: 0492-522930. Bank: NL 90 RABO 0123801184
E-mail: 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 Het vormsel 2018: 
Infoavond Vormsel Luciakerk donderdag 13 september 
20.00u
Aanmeldingsviering zaterdag 3 november om 19.00u in de 
Sint Lucia kerk.
Zondag 18 november 10.15u is de Viering van het Vormsel. 
Zaterdag 8 december is er om 19.00u een dankviering van 
het vormsel.

Eerste Communie 2019 
De informatieavond voor de Eerste Communie zal zijn op 
DONDERDAG 
31 januari 2019 om 20.00u in de Luciakerk.
De voorbereidingsviering van de Eerste Communie zal zijn 
op Palmzondag 14 april 10.15u in de Luciakerk.

De vieringen van de Eerste Communie zijn gepland op: 
Zondag 12 mei 2019:
10.15u St. Odulfus, ’t Baken, De Joris.
12.00u De Vendelier verzorgd door de parochie.
Zondag 19 mei 2019:
10.15u  Westwijzer en Openbare scholen, verzorgd door de 
parochie. 

Gezinsvieringen Sint Odulfusschool: 
27 januari 2019 10.15u
17 maart  2019 10.15u
19 april 2019 15.00u Goede Vrijdag

M.v.g.

J. v.d. Laar, pastoor/deken.
E-mail: parochiebestuur@damiaanhelmond.nl

Rond de St. Luciatoren

Jaarplanning parochie/school 
2018-2019 

Niet in het duister 
niet in het licht 
maar in de mensheid 
toont God zijn gezicht. 
 
Niet in de kleinheid 
niet in het groot 
maar in het delen 
van beker en brood 
 
Niet in de bangheid 
niet in de strijd 
maar in de liefde 
die niemand verwijt 
 

Niet in het sterven 
niet in de pijn 
Maar in de vreugde 
zal God levend zijn 
 
Niet in de toekomst 
niet in voorbij 
maar in het heden 
van jou en van mij 
 
Niet in het zonlicht 
niet in de maan 
maar in de mensheid 
komt God erop aan!
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Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

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

www.uvdk.nl  |  www.uitvaartverzorginghelmond.nl

Ook als u verzekerd bent bij Monuta, 
Dela of elders kunnen wij u helpen.

Informeer gerust naar de mogelijkheden 
of kom eens kijken in ons sfeervolle
Uitvaartcentrum ‘t Damiaanhuis,
te Mierlo-Hout.

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Edwin en Luuk van de Kerkhof

Een jong meisje loopt langs een 
bergriviertje in de Franse Pyre-
neeën. Samen met haar zusje 
en een vriendinnetje is ze hout 
aan het sprokkelen. Plotseling 
hoort ze een zacht geruis. Als 
ze opkijkt, ziet ze in een nis in 
de rotswand een mooie dame 
staan. Het lijkt alsof de wereld 
om hen heen niet meer bestaat. 
Het meisje ziet alleen nog maar 
die dame in het wit. Ze voelt zich 
direct bij haar thuis en voert 
hele gesprekken met haar. Zo 
begon precies 160 jaar geleden 
de geschiedenis van Lourdes 
als bedevaartplaats. Dat meisje 
was Bernadette Soubirous. Veel 
pelgrims die Lourdes nu bezoe-
ken, hebben precies dezelfde er-
varing. Als ze bij de grot van de 
verschijningen staan, is het net 
alsof de drukte en het geroeze-
moes om hen heen verdwijnen. 
Dan lijkt het alsof Maria alleen 
nog aandacht voor hen per-
soonlijk heeft. Een bedevaart 
naar Lourdes is een persoonlijke 
ontmoeting met Maria en haar 
Zoon.
 
Bijzondere beleving  
Ga mee naar Lourdes Wilt u die 

ervaring zelf beleven? Ga dan 
mee. Het Huis voor de Pelgrim 
biedt diverse reizen naar Lour-
des aan. Tijdens de bedevaarten 
naar Lourdes wordt een volledig 
verzorgd programma aangebo-
den. Hoogtepunt is uiteraard de 
mis aan de grot. Indrukwekkend 
zijn ook de grote internationale 
plechtigheden, met soms wel 
meer dan 25.000 pelgrims uit tal 
van landen. Daarnaast is Lour-
des een gezellig stadje met tien-
tallen winkeltjes en terrasjes. 
Uiteraard bestaat ook de moge-
lijkheid om een excursie naar de 
Pyreneeën te maken.
De reizen vinden plaats per 
bus of vliegtuig. Voor het ver-
blijf in Lourdes kunt u kiezen 
uit een drie- of viersterren ho-
tel. Bijzonder aan de reizen van 
het Huis voor de Pelgrim is dat 
ook mindervaliden of mensen 
die zorg nodig hebben, kunnen 
deelnemen. Voor cliënten van 
Zorgverzekeraar CZ gelden on-
der bepaalde voorwaarden heel 
interessante kortingsmogelijk-
heden.

Data: 6 – 11 september; vervoer-
middel: vliegtuig; De reissom is 
inclusief:
• Vervoer per bus of vliegtuig 

vanuit Nederland naar Lourdes 
en vice versa
• Transfer van station/vliegveld 
   Lourdes naar hotel/accueil
• Verblijf in Lourdes op basis van 
   volpension in hotel of accueil
• Bij verblijf in accueil: volledige 
   verzorging
• Reisverzekering (voor inwoners 
   van Nederland)
• Annuleringsregeling
• Nederlandstalig programma
• Eigen reisleiding
 
CZ
Bent u cliënt bij Zorgverzekeraar 
CZ? Dan kunt u onder bepaalde 
voorwaarden in aanmerking ko-
men voor een korting op de reis-
som. U reist dan al vanaf € 230 
mee naar Lourdes. Lees meer 
over reizen via CZ 
 
Prijs 
6-daagse vliegreis (3* hotel) 
€ 830,-
Toeslag 1-persoonskamer 
€ 160,-
6-daagse vliegreis (4* hotel) 
€ 895,-
Toeslag 1-persoonskamer 
€ 180,-
Voor meer informatie diaken 
Ton Schepens: telefoon: 527808 
of 0615690059

Ontmoet Maria bij de grot in Lourdes
DAMIAAN
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Sterk in
Concept Ontwerp
Internetmarketing Websites & Apps
Media-plaatsingen 
Uitgeverij Drukwerk 
Communicatie middelen

Steenovenweg 20 | Helmond

Oplage 5.300 ex. 
in Mierlo-Hout!

Geldropseweg-West, Kroon-Krollaan, 
Helmond-West.

advertentie@onsmierlohout.nl
www.onsmierlohout.nl

Wekelijkse uitgave.

Oplage 39.500 ex. 
in geheel Helmond!

advertentie@deloop.eu

Drukwerk
Online Marketing 
Websites | Apps

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl

WWW.HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio


