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In Stiphout werd zondag 18 juni, 
onder grote belangstelling het 
60-jarig priesterjubileum ge-
vierd van pastoor Jo van Kessel. 
De H. eucharistieviering vond 
plaats in de St. Trudokerk. Aan-
sluitend was er een receptie is in 
de pastorietuin. In aanloop naar 
zijn jubileum bracht onze redac-
tie vanzelfsprekend een bezoek-
je aan de krasse tachtiger, die al 
sinds 1976 in Stiphout als pas-
toor de parochie St. Trudo leidt. 

‘Och ja, het interview, natuurlijk 
wist ik ervan, maar ik had er he-
lemaal niet meer aan gedacht,’ 
glimlacht pastoor Jo van Kes-
sel, als hij mij ontvangt in zijn 

kamer. Hij vertelt vlotjes over 
zijn jeugd en hoe hij ertoe is ge-
komen om net als vier van zijn 
broers priester te worden. ‘Ik 
ben een van dertien kinderen, 
mijn ouders kregen 11 jongens 
en 2 meisjes en ik ben de op 
één na jongste. Vroeger moest 
je minimaal eenmaal per week 
naar de kerk en als telg uit een 
katholiek gezin, werd ik al snel 
misdienaar. Ik had heel veel 
achting voor de pastoor en ook 
bewondering. De pastorie stond 
altijd voor ons open, wellicht 
dat het iets te maken had met 
dat er al vier broers van mij in de 
priesteropleiding zaten, maar ik 
voelde me altijd welkom. Ik be-
sloot ook om priester te worden. 
Ik wilde net als onze pastoor 

ook iets voor de mensen beteke-
nen en een vertrouwensfiguur 
voor de gemeenschap worden.’ 
Zijn ouders waren er natuurlijk 
trots op dat vijf zonen priester 
werden, maar ze misten met 
het grote gezin ook wel de hulp 
op de boerderij. ‘Ja, mijn vader 
vroeg wel eens toen ik nog op 
de opleiding op het seminarie 
zat en dan in het weekend thuis 
was: ’Wat doe je nu, ga je terug 
of blijf je op de boerderij, ik kan 
wel wat hulp gebruiken?’ Twee 
broers zijn in de missie terecht-
gekomen en een broer is uitge-
treden en alsnog getrouwd. Jo 
en nog een broer werden pas-
toor. Hij is geboren in het dorp 
Dinther maar dit behoorde bij 
de parochie Vorstenbosch. In 

de abdij van Berne in Heeswijk, 
bij de Norbertijnen doorliep hij 
het gymnasium. ‘De opleiding 
is lang: na het gymnasium ging 
ik 1 jaar naar het klein semina-
rie in Haaren bij Oisterwijk en 
daarna nog 5 jaar naar het groot 
seminarie in St. Michielsgestel. 
In 1957 werd ik op zaterdag na 
Pinksteren, dat was altijd op die 
datum, tot priester gewijd. Ik 
denk dat we destijds met zo’n 
25 mannen tegelijk tot priester 
werden gewijd.’ Dat was dus op 
15 juni 1957. Uiteraard waren zijn 
ouders erbij; als er in een gezin 
een zoon tot priester werd ge-
wijd, dan was dat groot feest. 

Lees verder op pagina 3.

De collecte van de Vastenactie heeft het 
mooie bedrag van 4164,- euro opgebracht.

Vastenactie zal dit bedrag met 50% verhogen, dat betekent een 
totale opbrengst van  6246,- euro.

De kinderen en leerkrachten van de FIC Jubilee School in Ghana 

zullen hier heel blij mee zijn! We gaan met dit geld zorgen dat er 
goed meubilair komt in de school.
MOV Stiphout dankt iedereen die gedoneerd heeft, ook namens 
alle mensen in  Ghana onze hartelijke dank!

Stichting MOV Stiphout

ST. LUCIA

Zestig jaar priester Jo van Kessel

‘Ik heb me altijd goed gevoeld in deze gemeenschap’ 
Door Anja Donkers

Het 60-jarig priesterjubileum van Pastoor van Kessel werd zondag 18 juni gevierd in de St.Trudokerk in Stiphout (Foto Cofoto Mario Coolen).

ST.  TRUDO
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Zaterdag 1 juli 2017: 
13.30 uur Sint Trudokerk 

Stiphout 

Bjorn Janssens

Amber Reemers

Zaterdag 9 sept. 2017: 
14.00 uur Sint Trudokerk 

Stiphout 

Martijn Gijsbers 

Noortje Toll

Vrijdag 25 mei 2018: 
Sint Luciakerk 
Mierlo-Hout 

John Bakels 

Loes 
van Rijsingen

Vrijdag 15 sept. 2017: 
14.00 uur Luciakerk 

Mierlo-Hout 

Robin Slegers 

Whitney van 
den Thillart

Zaterdag 25 aug. 2018: 
14.00 uur Luciakerk 

Mierlo-Hout 

Timmy Keunen 

Marja 
Schoemaker

Vrijdag 14 juli 2017: 
14.00 uur Luciakerk 

Mierlo-Hout 

Stéphan de Roodt 

Ilse Jacobs

Wij gaan

trouwen!
Ineens moest ik aan mijn vader 
denken. De goede man is in 1982 
overleden nadat hij 73 was ge-
worden. Ik moest aan hem den-
ken, toen ik onlangs iets over 
koetsen las. Nu moet ik even 
van een omweg gebruik maken 
om bij het onderwerp ‘koetsen’ 
terecht te komen. 

Mijn vader was drogist. (Als jon-
geman kon hij in 1933 kiezen: of 
drogist worden, of schoenma-
ker. In mijn geboortedorp Mon-
ster waren die twee beroepen 
nog ‘vrij’ toegankelijk. Er was 
namelijk nog geen Rooms ka-
tholieke schoenmaker of dito 
drogist in ons dorp, dat overwe-
gend Protestants was). 
Zijn vader, mijn opa, was huis-
schilder en schilderde zowel 
voor Katholieken als voor Pro-
testanten; dat kon dus wel, 
maar het lag allemaal toch nog-
al gevoelig. 
Mijn vader wilde ook het liefst 
schilder worden; het decora-
tieve aspect daarvan sprak hem 
bijzonder aan. Ze waren thuis 
met twee jongens: de jongste 
daarvan nam het schildersbe-
drijf over; mijn vader had het 
nakijken, maar geen nood; die 
dingen liepen nu eenmaal zo.
De nieuwe drogisterij liep rede-
lijk gesmeerd met assistentie van 
mijn moeder, een tuindersdoch-
ter, die aldus voor de leeuwen 
geworpen werd. Daarnaast, of 

liever: tussen de bedrijven door, 
baarde zij een reeks kinderen!  
Onze katholieke drogisterij was 
tegenover de R.K.kerk gelegen, 
dus dat scheelde behoorlijk in 
de klandizie, vooral ‘s zondags 
na de Hoogmis. De lokale poli-
tieman (ook R.K.!) kneep nogal 
eens een oogje dicht en maande 
mijn vader voorzichtig te zijn in 
verband met de vereiste Zon-
dagsrust. Het heeft hem wel 
eens een verbaal gekost, maar 
alla! Maar mijn vader was en 
bleef vooral schilder; een vak-
man; eigenlijk deed hij de dro-
gisterij ernaast, al kostte die 
hem veel tijd met bestellingen 
opnemen en bezorgen en de ad-
ministratie! 
Achter ons huis was een flinke 
werkplaats, bedoeld voor het 
schildersbedrijf. Die bood mijn 
vader alle ruimte voor zijn deco-
ratieve aspiraties.
In Monster was ook een stal-
houderij met o.a. meerdere 
koetsen, waaronder een statige 
lijkwagen, die getrokken moest 
worden door meerdere paar-
den, bedekt met lijkwaden. Een 
prachtig gezicht. 
De koetsen kregen op z’n tijd 
een opknapbeurt en dat gebeur-
de bij ons.
Dan werd er een de werkplaats 
ingerold en kon mijn vader aan 
de slag.
De panelen van de koets, de 
spaken en velgen van de houten 

wielen, werden geschuurd, in de 
grondlak gezet en geplamuurd-
waar-nodig; meermalen gepo-
lijst met fijne waterproof, zodat 
het allemaal zo glad en glanzend 
werd als mogelijk. Tenslotte 
volgde de afwerklaag met lak; 
ik herinner mij dat de kleur diep 
blauw was, bijna zwart. Ook die 
werd nog ’n keer met waterproof 
gepolijst. Dit alles werd met de 
hand gedaan. Geen machine- of 
spuitwerk, maar handwerk; met 
de kwast! Zonder zakkers of 
strepen: Glanzend en weerspie-
gelend mooi.
Als laatste klus werden er biezen 
getrokken. Op de panelen en op 
de wielen. Met vaste hand trok 
mijn vader met een apart instru-
mentje de lijnen op de onder-
delen. Geen gebibber of getril; 
nee in één trek stonden ze erop, 
strak en recht zoals het hoorde. 
Ik heb mijn vader ook daarom 
erg bewonderd.

Petje af 

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

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Tijdens Allerzielen 
herdenken we onze 
overleden dierbaren.
Ook Monuta Magis 
steekt een kaarsje 
aan in de hoop dat 
het lichtje mag 
schijnen in de harten 
van nabestaanden. 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
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Van Kessel lacht met glinsteren-
de ogen als hij zich herinnert: 
‘Mijn moeder had een hekel aan 
reizen, ze bleef het liefste thuis. 
Toen ik tot priester werd gewijd, 
zei ze tegen me dat ze niet naar 
mijn priesterwijding zou komen. 
Toen antwoordde ik: nou, dan 
gaat de priesterwijding ook niet 
door! En natuurlijk was ze erbij, 
het was een grapje van haar.’ Op 
de vraag of hij het niet moeilijk 
vond om celibatair te leven ant-
woordt de pastoor glimlachend: 
‘Natuurlijk zijn wij ook gewoon 
mensen, maar je kiest voor een 
bepaalde taak en dit hoort bij 
die taak.’

Kapelaan, pastor en pastoor
De jonge priester werd al snel 
opgeroepen door de bisschop. 
‘Je kon worden opgeroepen voor 
de functie van kapelaan of rec-
tor bij de zusters. De Bisschop 
heeft me gevraagd om kapelaan 
te worden in Reusel, ik was toen 
26 jaar. Als kapelaan was je veel 
met de jeugd bezig. Mijn taken 
werden zodoende afgestemd 
op mijn jeugdige leeftijd. Ik ben 

daar vijf jaar geweest. Ik kreeg 
toen bezoek van bisschop Bek-
kers. Deze vertelde dat hij plan-
nen had om mij binnenkort 
elders te benoemen en toen 
kwam ik in Eindhoven, in de St. 
Joseph parochie waar ik 14 jaar 
kapelaan ben geweest. In die tijd 
verdween de naam kapelaan en 
deze werd vervangen voor pas-
tor. Uiteindelijk werd ik in 1976 
gevraagd om in Stiphout pas-
toor te worden.’ Op de vraag of 
het zoveel anders is om pastoor 
of kapelaan te zijn, geeft Van 
Kessel bevestigend antwoord: 
‘Je kijkt ernaar uit om pastoor 
te worden. Je moet je voorstel-
len dat je als kapelaan eigenlijk 
net als een student op kamers 
woont. Je woont in de pastorie 
bij de pastoor in huis. Je hebt je 
eigen kamer, maar als je fami-
lie of vrienden wilt ontvangen, 
moet dit gebeuren in de spreek-
kamer van de pastoor. Zodra je 
zelf tot pastoor bent benoemd, 
dan heb je de pastorie als huis 
tot je beschikking, dus heb je 
dan pas je eigen huis. Zodra ik 
hier met mijn zussen en broers 

mijn spulletjes had neergezet, 
hebben we er een glaasje wijn 
en bier op gedronken en ik zei: 
‘t is gek, maar ik voel me met-
een thuis hier!’ Je moet je voor-
stellen dat je midden 40 bent, 
een goede studie achter de rug, 
een fulltime baan en dan pas je 
eigen woning! Ik vond het di-
rect erg fijn hier!’ Ook door de 
Stiphoutenaren werd hij direct 
geaccepteerd: ‘Ik heb me altijd 
goed gevoeld in deze gemeen-
schap, ik voelde me meteen op-
genomen in hun midden. Ik heb 
altijd het gevoel gehad dat de 
parochianen me wel mogen. Ze 
vertrouwen me hun zorgen en 
problemen toe, storten hun hart 
uit.’ Toen hij de pensioengerech-
tigde leeftijd van 65 jaar had be-
reikt heeft hij zijn functie offici-
eel ter beschikking gesteld, om 
plaats te maken voor een andere 
priester maar de bisschop wens-
te hem te behouden voor de 
Stiphoutse parochie. Hij werd 
toen emeritus pastoor en is er na 
20 jaar nog steeds. Het priester-
schap heeft hem gebracht wat 
hij ervan verwachtte, vertelt hij 

overtuigend. ‘Ja, mijn idee was 
dat ik als priester een vertrou-
wensfiguur zou zijn te midden 
van de parochie en ik denk dat 
me dit wel gelukt is. De men-
sen vertellen me dingen waar 
niemand van hoeft te weten en 
luchten hun hart. Natuurlijk valt 
me dat niet altijd mee: vrouwen 
die bijvoorbeeld vertellen over 
een bepaalde thuissituatie met 
hun echtgenoot, die zaken ra-
ken me, maar ik kan er weinig 
aan veranderen. Alleen een luis-
terend oor, helpt hen soms dan 
al. Ook parochianen die jong 
overlijden of die te maken krij-
gen met een familielid dat jong 
komt te overlijden, dat zijn za-
ken die hem erg raken. Hij biedt 
hen dan een luisterend oor. ‘Wat 
denk je bijvoorbeeld, al iemand 
bij een ongeval is overleden en 
ze vragen dan aan mij om het 
aan de familie te gaan vertellen, 
dat is een zeer moeilijke taak!’ 
Ondanks alle werkzaamheden 
als pastoor zoals ziekenbezoek 
thuis en in het ziekenhuis vindt 
hij tijd om af en toe een stukje te 
fietsen. Op de vraag of hij denkt 

nog lang pastoor te kunnen blij-
ven antwoordt hij weer met een 
lach en wijst op zijn voorhoofd: 
‘Het hangt natuurlijk van de 
wens van de bisschop af. Maar 
zolang ik fit ben en hierboven 
goed bij blijf en de mensen mij 
accepteren als pastoor, zal ik 
dit werk met veel plezier blijven 
doen.’ 

Fotocollage
Dankbaar is Jo van Kessel voor 
alle hulp die hij mag krijgen 
van de vrijwilligers in zijn pa-
rochie. Alle medewerking van 
hen steunt hem in zijn mening 
dat de gelovigen in zijn parochie 
hem waarderen. Het kerkbe-
stuur organiseerde zondag een 
prachtig, zonovergoten jubile-
umfeest voor hem. Op pagina 
7 ziet u een fotocollage van de 
viering in de kerk en de receptie 
in de pastorietuin. 

Tevens is er een film gemaakt 
van de feestelijkheden. 
Deze kunt u nog eens rustig be-
kijken op www.ditisonzewijk.tv 

Zestig jaar geleden, op 15 juni 1957 werd Jo van Kessel (zittend 2e van rechts) samen met deze groep jongemannen tot priester gewijd. Verder genoemd op deze foto; oud pastoor Wim 
Jansen (staande 4e van rechts) en in het midden op de 1e rij Pastoor Adrianus van der Meijden, destijds directeur van het Groot-Seminarie te Haaren (Fotocollectie Jo van Kessel).

www.damiaanhelmond.nl 
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St. Lucia
Henk van de Waterbeemd, overleden te Helmond op 4 april 2017 in de leeftijd van 86 jaar.
Theu van Deursen, (Alphonsus) overleden te Helmond 6 april 2017 in de leeftijd van 95 jaar.
Marie Smolenaars-van Deursen, overleden te Bakel op 24 mei 2017 in de leeftijd van 102 jaar.
Jan van Bladel, (Alphonsusplantsoen) overleden te Helmond op 27 mei 2017 in de leeftijd van 83 jaar.
Willy Drouen-Görtz, overleden te Helmond op 10 juni 2017 in de leeftijd van 91 jaar.
Mia van den Reek-Canters, (Cortenbachstraat) overleden te Helmond op 11 juni 2017 in de leeftijd van 74 jaar.

Wij gedenken:
Levi Thoonen, (Kastmolen) overleden op 27 mei 2017, 14 jaar jong. 
Op 3 juni hebben wij op de Lucia begraafplaats afscheid van Levi genomen.

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

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

Tel.  0492 - 52 37 82
Fax. 0492 - 52 20 57 
Info@stassarbv.nl
www.stassarbv.nl

Gespecialiseerd in 
klassieke en eigentijdse 
grafmonumenten. Grote 

keus in modellen en 
materialen. We helpen 
u graag met uw eigen 

ontwerp of idee.

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

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nlT 040 - 281 35 69 • www.kluijtmansnatuursteen.nl

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten

Op 11 februari werd voor de 25e 
keer de internationale wereld 
ziekendag gehouden. De centra-
le viering was dit jaar in Lourdes, 
waar de dag in 1993 ook voor de 
eerste keer werd gehouden.
De internationale wereld zie-
kendag is een initiatief van paus 
Johannes Paulus II. Hij plaatste 
de dag op de liturgische kalen-
der om speciale aandacht te 
vragen voor zieken en minder 
validen. Hij koos daarvoor de 
feestdag van Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes. Sindsdien wordt 
in de hele katholieke kerk op 11 
februari speciaal voor zieken ge-
beden. Het was een zegenrijke 
en bemoedigende ervaring. Alle 
reden om terug te gaan en u in 
de gelegenheid te stellen mee te 
gaan. 

6-daagse vliegreis naar Lourdes
Een vliegreis naar Lourdes is 
snel en comfortabel. Binnen 
twee uur vliegt u vanuit Neder-
land naar het eigen vliegveld 
van Lourdes. U wordt vervol-
gens met een luxe touringcar 
naar uw hotel gebracht, zodat 
u uitgerust aan uw bedevaart 
kunt beginnen. Eenmaal in 
Lourdes kunt u samen met alle 
andere deelnemers uit uw hotel 
aansluiten bij het gezamenlijk 
programma dat wij aanbieden. 
Alle vliegreizen vertrekken van-
af Maastricht Aachen Airport. 
Vanuit de Damiaan parochie 
wordt gezamenlijk (gratis) ver-

voer naar Maastricht aangebo-
den. De vliegtijden verschillen 
per reis. De exacte gegevens 
hierover ontvangt u bij uw reis-
bescheiden. 

Data 2017
12 t/m 17 september 6-daagse 
vliegreis (3* hotel) € 830,-
Verdere informatie/inschrijffor-
mulieren via de pastorie Mierlo-
Hout/Stiphout.

Of mee met het bisdom Den 
Bosch?
Van 14 tot en met 21 oktober 2017. 
€899,- per persoon (3* hotel).
Vindt u het prettig om rustig 
en rechtstreeks naar Lourdes te 

reizen, dan kunnen wij u onze 
speciale chartertrein aanbeve-
len. Terwijl de TGV Frankrijk 
doorkruist is er volop gelegen-
heid om in een ontspannen 
sfeer kennis te maken met uw 
reisgenoten. 
U reist overdag, zodat u on-
derweg kunt genieten van het 
fraaie landschap. Nog voor de 
maaltijd ziet u de rivier de Gave, 
een teken dat u Lourdes nadert. 
Voordat de TGV het station bin-
nenrijdt, passeert u de Grot en 
de basilieken op het Heiligdom: 
u bent in Lourdes! Verdere in-
formatie/inschrijfformulieren 
via de pastorie Mierlo-Hout/
Stiphout.

Lourdesreizen 

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

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
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St. Trudo 
Pauline Geers, overleden te Helmond op 24 maart 2017 in de leeftijd van 80 jaar
Emma  Vincentie-Dekeirschieter, overleden te Helmond op 4 april 2017 in de leeftijd van 89 jaar
Jan Bloemers, overleden te Helmond op  6 april 2017 in de leeftijd van 74 jaar
Herman Kaal, overleden te Helmond op 8 april 2017 in de leeftijd van 84 jaar
Jan Rooijakkers, overleden te Aarle-Rixtel op 16 april 2017 in de leeftijd van 90 jaar
Toos Gerrits-van Esch, overleden te Eindhoven op 1 mei 2017 in de leeftijd van 73 jaar
Olga de Roij-Vissers, overleden  te  Helmond op 5 mei 2017 in de leeftijd van 86 jaar
Christina van Bussel, overleden te Helmond op 12 mei 2017 in de leeftijd van 91 jaar
Guus van Oorschot, overleden te Helmond op 31 mei 2017 in de leeftijd van 72 jaar
Els van Geene, overleden te Helmond op 3 juni 2017 in de leeftijd van 79 jaar
Piet Sloots, overleden te Helmond op 9 juni 2017 in de leeftijd van 87 jaar
Wilma Wouters-Verhulst , overleden te Geldrop op 9 juni 2017 in de leeftijd van 68 jaar

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

De Raad van Kerken introdu-
ceert, samen met andere kerken 
en gemeenschappen in Neder-
land, het project ‘Kerkproeverij’, 
naar het succesvolle Britse voor-
beeld ‘Back to church’, waarbij 
kerkleden hun familie, buren, 
vrienden of bekenden uitnodi-
gen om weer mee te gaan naar 
de kerk. Ook de Rooms-Katho-
lieke Bisschoppenconferentie 
wil in het actieweekend van 9 
en 10 september mensen graag 
opnieuw verwelkomen in de 
kerk en zij nodigt allereerst de 
parochies van harte uit deel te 
nemen aan dit project.
Voor wie lang niet in de kerk 
is geweest, is de drempel om 
te gaan vaak hoog. Een uitno-
diging om met iemand mee te 
gaan kan helpen deze drem-
pel te nemen. Michael Harvey, 
Anglicaan en bedenker van 
Back to Church, was 21 april in 
Nederland om de hier deelne-
mende kerken aan het project 

te inspireren en zijn ervaringen 
in de afgelopen jaren te delen. 
‘De praktijk leert dat 15 procent 
van alle genodigden uiteindelijk 
naar de kerk blijft komen. Dat 
is in alle deelnemende kerken 
gelijk. Bovendien doet het iets 
met de trouwe leden wanneer 
ze iemand mee vragen en deze 
persoon gaat daadwerkelijk met 
hen mee naar de kerk. Dat geeft 
de gemeenschap een positieve 
impuls,’ aldus Harvey.
 
Nee betekent niet ‘nooit’ 

Harvey: ‘Als de mensen van de 
pastorale teams aan de kerkle-
den vragen of ze iemand weten 
die ze uit zouden kunnen nodi-
gen, hebben zeven van de tien 
mensen iemand in gedachten. 
Van de tien mensen die een po-
tentiele gast kennen, nodigen 
acht deze persoon uiteindelijk 
liever niet uit, vooral omdat ze 
bang zijn voor het woordje ‘nee’. 

Als westerse gelovigen zijn we 
vaak niet missionair en uitnodi-
gend omdat we bang zijn voor 
een ‘nee’, en dus voor een afwij-
zing. Maar ‘nee’ betekent niet 
‘nooit’, het betekent veel eer-
der ‘nog niet’. En hoe erg is het 
uiteindelijk om een keer ‘nee’ 
te horen? Laten we vieren dat 
mensen werden uitgenodigd, of 
ze kwamen of niet!’
 
Een aantal mensen dat uitgeno-
digd wordt, zegt inderdaad nee. 
Er zijn ook mensen die zeggen 
‘nu niet, maar vraag het een an-
dere keer nog eens’ en dan zijn 
er nog de mensen die bewust of 
onbewust op een uitnodiging 
zaten te wachten en die ja zeg-
gen. Harvey: ‘En ook dat willen 
de uitnodigers soms eigenlijk 
liever niet horen, want waar ne-
men ze de gast vervolgens mee 
naar toe? Er wordt ineens met 
andere ogen gekeken naar de 
eigen vieringen, wat op zich niet 

verkeerd is want hoe zouden we 
meer verwelkomend kunnen 
zijn? Aan de andere kant is het 
niet de bedoeling om van de uit-
nodigingszondag een hele spe-
ciale viering te maken. Je hoopt 
tenslotte dat de gast de volgen-
de zondag weer komt en dat hij 
of zij zich opnieuw thuis gaat 
voelen in de reguliere vieringen.‘
 
Basale informatie 
over het geloof 

Voor de Rooms-Katholieke Kerk 
is vicaris Arjen Bultsma van het 
bisdom Groningen-Leeuwarden 
contactpersoon in het team van 
de Raad van Kerken dat zich 
met dit project bezig houdt. In 
samenspraak met de voorzitter 
van de Nederlandse Bisschop-
penconferentie, mgr. Van den 
Hende, wordt er een boekje 
voorbereid dat bedoeld is om de 
genodigden basale informatie te 
bieden over het Rooms-Katho-

lieke geloof. Dit boekje wordt 
geproduceerd door uitgeverij 
Adveniat, en kan op zondag 10 
september aan de genodigden 
worden uitgedeeld. De Neder-
landse Bisschoppen staan posi-
tief tegenover het project Back 
to church en hopen dat dit veel 
mensen een kans biedt om de 
kennismaking met de Kerk en 
het geloof te hernieuwen

R.-K. Kerk nodigt mensen uit weer mee te gaan naar de kerk 

Thuis, bij mijn beide oma’s, die ik 
gelukkig heb gekend en die in de 
jaren tachtig op leeftijd overle-
den, stond zeer opvallend een H. 
Hartbeeld, gesierd met kaarsen en 
bloemen. Jezus overzag de kamer, 
en mijn oma’s waren zeer vroom 
en sterk; voorbeelden van geloof 
en vertrouwen.

In de Lucia kerk, tijdens rondlei-
dingen met kinderen, sta ik ook 
altijd stil bij het beeld van het H. 
Hart.
Kinderen zijn vaak geboeid door 
het uiterlijk van Jezus en de cen-

trale plaats van het hart. Het God-
delijk hart; teken van grenzeloze 
liefde!
Het is goed het Heilig Hart van Je-
zus samen te vieren. We hangen 
als het ware de feestvlag uit.
Een vlag; symbool voor van al-
les tegelijk en dat zien we deze 
weken ook in de regenboogvlag, 
die ons wil wijzen op de enorme 
diversiteit die er is en waardoor 
onze wereld juist extra boeiend en 
uitdagend wordt.
We mogen met elkaar geloven in 
een liefdevolle God die mensen 
heel divers heeft geschapen en 
zich in al die verschillende men-
sen niet vergist, maar aan ieder 

persoonlijk de opdracht meegeeft 
om in het leven genoeg te leren 
om een hartelijke mens van God 
te worden.
Laten we proberen te zien hoe ie-
dereen een oprechte Godzoeker 
kan zijn, en geloven dat de ge-
trouwe God Zichzelf door iedere 
mens van goede wil laat vinden!
Komt allen tot mij, zegt Jezus: ik 
ben zachtmoedig en nederig van 
hart.
Gaan we dan vol vertrouwen tot 
Hem, overtuigd van zijn grenze-
loze liefde!

Pastoor J. van de Laar

Gedachte bij het feest van het H. Hart van Jezus

Preek 
ST. LUCIA

www.damiaanhelmond.nl 
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Dit is de Damiaan vakantie-uit-
gave voor de maanden juni t/m 

september. De eerstvolgende Herfstuitgave van de Da-
miaan verschijnt op vrijdag 6 oktober.

Kopij voor dit nummer kunt u insturen tot maandag 18 
september a.s. via redactie@damiaanhelmond.nl

Tien geboden voor de vakantie 
1. U zult eerbied hebben voor de natuur en die niet ver-
vuilen. 
2. U zult niemand uitschelden of hoe dan ook pijn doen. 
3. U zult op zijn tijd rust houden en niemands nachtrust 
verstoren. 
4. U zult iedereen respecteren en in zijn waarde laten. 
5. U zult niet roekeloos rijden of te lang achter het stuur 
zitten. 
6. U zult geen inbreuk maken op andermans privacy. 
7. U zult niemands vakantieplezier bederven door overal 
op te kankeren. 
8. U zult iedereen goed gezind zijn en zo nodig een hel-
pende hand bieden. 
9. U zult niemand achter zijn rug uitlachen of bekriti-
seren. 
10. U zult nergens voordringen maar netjes uw beurt af-
wachten. 
 
Tien geboden voor toeristen
1. Eerbiedig andere manieren van leven, denken en ge-
loven. 
2. Verdiep jezelf eens in die andere manier van leven in 
je gastland. 
3. Wees steeds tactvol, ook met je filmcamera en foto-
toestel. 
4. Het anders zijn van “vreemde” mensen is nooit syno-
niem met minder zijn. 
5. Zie meer dan zon, zee en strand; verken de leefstijl van 
je vakantieland. 
6. Leer meer vragen stellen; geef minder voor gekauwde 
opvattingen en clichés ten beste. 
7. De toerist is niet het centrum van de wereld: realiseer 
je dat in alle situaties. 
8. Besef dat de voordelige koopjes die je in het gastland 
kunt doen, gemaakt zijn door mensen die onderbetaald 
worden. 
9. Denk af en toe eens een paar minuten na over de ver-
schillen tussen je eigen land en het gastland. Daarmee 
leer je de ander beter kennen en begrijpen. 
10. Doe geen beloftes aan de mensen in het andere land 
als je die beloftes niet kunt nakomen. 
 
Vakantie 
Vakantie, even wat anders
Even er op uit gaan
Even aan de zij lijn staan
Zoals veel andere medelanders.

Vakantie, hele mooie tijden
Gaan en staan waar je wilt
Een tijd boven alles uitgetild
Lopen door bossen en weiden.

Vakantie, genieten van de natuur
Zo mooi in het zomer seizoen
Dat zal een ieder goed doen
En op zoek naar het avontuur.

Vakantie, ontspanning, vrijheid
Genieten van de mooie omgeving
Het is een unieke tijdpassering
En het geeft voor velen blijheid.
Vakantie, vier het met dankbaarheid

Vertrouw op Gods bewarende hand
Hij blijft met een ieder verwant
En houdt Zijn vleugelen uitgespreid.
 
Vakantie 
Vakantie is: doen wat je graag doet
en toch niet leven ten koste van anderen.
Leren luisteren naar een andere mening.
Mensen interessanter vinden dan afstanden.
Zomaar een dienst bewijzen.
Blootsvoets lopen door het natte gras.
Naar muziek luisteren en dansen vanuit jezelf.
Vragen, praten en luisteren naar het dagelijkse leven.
De sierlijke vlucht van meeuwen volgen
en met je voeten in het water bengelen.
Verloren dorpjes en een vlinder ontdekken.
Je als een blad laten dragen door het water,
de adem van de aarde voelen.
Een oud mens de kans geven
om te vertellen hoe het vroeger was.
Het is ook de weg zoeken
naar het hart van andere mensen.
 
Recreatie
Wij zagen het aan de bomen 
toen wij vanmorgen ontwaakten,
aan de hoge bomen rondom het huis. 
En wij hoorden het, overal om ons heen: 
het was met geen naam te benoemen, 
het was met geen pen te beschrijven, 
het was als met handen te tasten. 
De wind was gaan liggen, 
de honden waren weg,
de zee was niet meer. 
En wij hebben elkaar omarmd, zwijgend,
maar met gebaren van vreugde. 
En onze ogen fluisterden: 
Eindelijk, het is er eindelijk,
Het is er onomwonden. 

Anton B. Lam
 
De tijd nemen
De tijd nemen, dat gun ik me niet.
Iedere dag staat er wel iets op program.
Is het de kapster niet, 
dan is het de schoonheidsspecialist wel. 
Heb ik dan toch een avondje vrij
dan ga ik wel uit winkelen.
Het gevolg: nooit bereikbaar of nooit ontspanning,
nooit je lichaam tot rust laten komen. 
Automatisch werkt dit op je humeur.
Maar toch draaf je maar voort,
een zekere verslaving om toch bezig te zijn. 
Rustig zitten zonder ook maar iets te doen kun je niet 
meer.
Je bent in de greep van die jachtige zenuwslopende 
maatschappij. 
Je weet het wel, je denkt ook bewust
zo gaat het niet langer. Toch zeg je geen stop. 
Misschien moet er wel iemand komen die roept: Stop!
 
De stilte der natuur
De stilte der natuur heeft veel geluiden
en is toch vol van rust voor ziel en zinnen
die druppelt zacht en ongemerkt naar binnen
tot in ons hart een zilv’ren toon gaat luiden
gelijk met haar. Als we dan weer beginnen
te denke’ aan wereld-dinge’ en ze te duiden
merken we dat een kracht, als die van kruiden
in ons gekome’ is en ons kalm doet minnen.

Er zijn nu veel, die dit geluid nooit horen;
zij missen het aandachtige en het tere
als wie als kind geen moeder heeft gehad.
Maar de tijd die komt zal mensen weer leren
gelukkig te zijn onder haar akkoorden
en drijven uit hun bloed de koorts der stad.
 
Henriëtte Roland Holst - Van der Schalk 
 
Ik zie de zon
Waarom, wanneer en hoe is ‘t leven
op de aarde ooit ontstaan?
Waar gaan we met z’n allen toch naar toe?
Ik denk en denk de hele nacht en
heb geen zin om op te staan;
die vragen maken mij zo suf en moe.
Ik zie de zon in zoveel dingen om me heen
en ik weet zeker wel: dat zie ik niet alleen.
Ik zie de zon in zoveel dingen
tussen mensen overspringen,
zie de zon in zoveel dingen om me heen.

Je mag, nee moet voortdurend kiezen:
wil je zus of wil je zo
en ga je rechts of links of toch rechtdoor?
Ik leef veel liever onbevangen;
elke dag is een cadeau van ‘n gulle gever in een hemels 
oord.
Wanneer je jong bent, mag je jong zijn;
word je ouder, word je oud:
het leven gaat niet langzaam en niet vlug. 
Tevreden zijn is niet zo moeilijk
als je op de tijd vertrouwt.
Je krijgt de dagen, maar geen dag terug.
Alles verandert maar
het wezen van de dingen blijft gelijk.
Geen boom kan zonder wortels blijven staan.
Je kunt onmogelijk jezelf zijn en een ander tegelijk.
We zijn gekomen om op weg te gaan.
 
Hollen en vliegen
“Tijd is geld”, zegt men.
Onze tijd is er één van hollen en vliegen.
Niet alleen bij onze normale werkzaamheden.
Ons hele leven kan er door bepaald worden.
Vaak ook bij het op vakantie gaan.
Het is moeilijk om de tijd op te nemen,
om een beetje om te schakelen,
om daardoor te wennen aan een milder tempo.
Gaat het juk van het jachten en jagen mee op vakantie?
Of kan ik dat achterlaten?
Ben ik niet meer waard dan wat ik allemaal doe?
Voor wie moet ik me bewijzen, me waar maken?
Misschien krijg ik ruimte voor de diepere bron in mezelf,
voor de Eeuwige, voor wie ik mij niet waar hoef te ma-
ken
 
Dag, lieve medemens
Neem je tijd om gelukkig te zijn.
Je bent een wandelend wonder op deze aarde.
Je bent enig, uniek, onvervangbaar.
Weet je dat?
Waarom dan je tijd verliezen
In een zinloze jacht naar geld en bezit?
Waarom je massa’s zorgen maken
Om de dingen van morgen en overmorgen?
Waarom ruzie maken, je vervelen,
Je zinloos verdrinken in amusement
En slapen als de zon schijnt?
Neem rustig de tijd om gelukkig te zijn.
Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het graf,
Maar een ruimte om te parkeren in de zon.

WIJ WENSEN U 
EEN ZONNIGE 
VAKANTIE TOE!

DAMIAAN



8e jaargang • nummer 2          Juli 2017

7

Zestigjarig priesterfeest Pastoor Jo van Kessel

Foto Cofoto, Mario Coolen
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St. Trudo
Max 

Janssen

St. Trudo
Glenn 

Jaspars

St. Trudo
Guusje 

Rooijakkers

St. Trudo
Rens 

van Doren

St. Trudo
Riley 

van Moorsel

St. Lucia
Esmeray 
Eeyilmaz

St. Lucia
Dylan 
Moors

St. Lucia
Bodhi 

Slegers

St. Lucia
Elise 

Vogels

St. Lucia
Stéphan 
de Roodt

St. Lucia
Luna 

van Lierop

St. Lucia
Ricardo 

van Kessel

St. Lucia
Maud 

van de Vijfeijken

St. Lucia
Gradciano 
Tielemans

St. Lucia
Michelle 

van Kessel“Sinds 1965”

Helmond T. 0492-552666

“DE STER” 
SCHOONMAAKBEDRIJF

HELMOND             SINDS 1965

Dagelijks onderhoud

Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Glas- en gevelonderhoud

✩ Industriële reiniging

✩ Nieuwbouw opleveringen

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

Lid ANVO - gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

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

- BRILLEN
- COMPUTERBRILLEN 

- VEILIGHEIDSBRILLEN

Piet Andriessen B.V.

info@andriessenoptiek.nl - VEILIGHEIDSBRILLEN

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

- VEILIGHEIDSBRILLEN

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

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

Zaterdagavond 24 juni om 19.00 
uur was er in de St. Trudokerk 
in Stiphout een Vormselviering. 
Vormheer was Hulpbisschop 
monseigneur R. Mutsaerts. Hij 
ging voor samen met diaken Ton 
Schepens. Het koor Common Voi-

ces uit Someren zong de liederen. 
Van basisschool De Lindt zijn 
gevormd Tobias Denisiuk, Jas-
per de Bok, Luc Swinkels, Dirk 
van de Rijdt. De vormeling van 
de Wilhelminaschool was Joost 
Schiffers. En ook Karsten van de 
Kimmenade van basisschool St. 
Trudo wilde gevormd worden. 

Het was een prachtige viering. 
Namens de Vormselwerkgroep 
felicitaties aan deze 6 jongens met 
deze feestelijke gebeurtenis. 

(Foto Cindy Boselie).

Anny van de Kimmenade 
en Patricia Nacinovic

Vormsel
ST.  TRUDO
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Lourdesbedevaart met 
met bisdom Den Bosch
Onze bisschop, monseigneur De Korte, nodigt ons, als 
Damiaan parochie uit om met hem en vele andere 
pelgrims mee op bedevaart te gaan naar Lourdes. Als
pastoor zal ik graag meegaan samen met diaken Dudley
Martina. Lourdes laat ons veel zien! We zijn getuige van
een wereldkerk die in Lourdes bloeit. Maria weet 
mensen samen te brengen; ziek en gezond, gelovig en
zoekend. Bij Moeder Maria zijn we altijd welkom. Zo
maakt eenieder van alles mee in het leven; een eigen
verhaal met voor- en tegenspoed. Het geloof samen 

beleven en vieren kan veel steun en houvast 
bieden! Ik nodig u van harte uit om met ons mee 

te gaan.

John van de Laar, pastoor/deken

Bedevaartprogramma 
Tijdens uw reis bezoekt u dage-
lijks het Heiligdom en nemen wij
als Bossche bedevaart deel aan de
diverse plechtigheden. 

Naast een welkomst- en zendings-
viering zijn dat de Internationale
Hoogmis en de Sacraments- en
Lichtprocessie. Dagelijks vieren wij
de Eucharistie in één van de vele
kerken van het Heiligdom. Tijdens
de bedevaart bidden wij ook de
kruisweg en is er een Avond van
Barmhartigheid. Hoogtepunt van
onze pelgrimage is de Eucharistie-
viering aan de Grot waar Maria
aan Bernadette is verschenen.

Daarnaast is er voldoende ruimte
voor ontspanning. Tijdens de 
bedevaart kunt u onder leiding
van de hotelleider, verschillende 
bezienswaardigheden in het
stadje Lourdes bezoeken en een
excursie naar de schitterende 
Pyreneeën maken, of, speciaal 
tijdens deze bisdombedevaart,
een excursie naar het heiligdom
van de Heilige Vincentius in Saint
Vincent de Paul, nabij Dax. 

“Een bedevaart is een 
goede mix van gebed, 
ontmoeten, gezelligheid en een
goede maaltijd”, aldus bisschop
De Korte. 

Inclusief
Transfer per bus van de opstap-•
plaats in je regio naar Noord
Frankrijk v.v.
Vervoer per TGV van Noord•
Frankrijk naar Lourdes v.v.
Transfer per bus van het station•
naar jou verblijf in Lour des v.v. 
Maaltijdpakket op de heen- en•
terugreis
Verblijf op basis van een twee-•
persoonskamer en vol pension
Pastorale, beperkt medische en•
reisbegeleiding gedurende de
reis en het gehele verblijf in
Lour des
Nederlandstalig programma.•
Fooien, belastingen, boekings-•
en administratiekosten, bijdrage
aan het Heiligdom, bijdrage 
Calamiteitenfonds

Exclusief
Reis- en annuleringsverzekering•
Excursie•
Reis van jouw woonplaats naar•
de opstapplaats v.v.
Consumpties en overige •
uitgaven van persoonlijke aard
Mogelijke extra toeslagen•
(in dien wijzigingen in de ver-
voerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen daartoe aan-
leiding geven, behoudt VNB zich
het recht voor deze door te bere-
kenen aan de pelgrims) 

VNB
Pater van den Elsenstraat 10
5213 CD  ‘s-Hertogenbosch
Postbus 273
5201 AG  ‘s-Hertogenbosch
Kvk 404476736
T (073) 681 81 11 
E info@vnb.nl 
W www.vnb.nl

Eerst met de bus, dan met de TGV
In de vroege ochtend wordt u in uw regio opgehaald om per
touringcar naar Noord-Frankrijk te rijden. In de morgen stapt u in
de TGV om op comfortabele wijze naar Lourdes te reizen. Uw
lunch- en/of dinerpakket ontvangt u in de trein. Op de terugweg
reist u weer per TGV van Lourdes naar Noord-Frankrijk waar u
overstapt in de touringcar die u in de avond weer terugbrengt
naar uw regio.

Kunt u deelnemen aan deze reis?
Aan deze pelgrimsreis kunnen ook pelgrims deelnemen die korte
afstanden zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo, even-
tueel met behulp van een rollator, en voor lange afstanden mo-
gelijk gebruik moeten maken van een rolstoel. Pelgrims kunnen
met geringe ondersteuning een trap op- en aflopen en instappen
in een vervoermiddel.

Eigen rolstoelen en rollators
Het meenemen van een eigen rolstoel of rollator in de TGV is niet
mogelijk behoudens uitzonderlijke gevallen en vooraf overleg
met VNB. Deze hulpmiddelen zijn ter ondersteuning aanwezig op
de vertrek- en aankomststations en te leen van VNB in Lourdes.

Reisdata en reisnummer
14 t/m 21 oktober 2017 LO1701

Tarief
Pelgrim € 899,00 (eenpersoonskamertoeslag € 210,00)
Zorgpelgrim € 1039,00 (eenpersoonskamertoeslag € 280,00)
zorgpelgrims verblijven in een viersterrenhotel.
Kinderen t/m 11 jaar € 499,00* Jongeren t/m 30 jaar € 599,00*
* De eerste 100 aanmeldingen ontvangen van het bisdom 
€ 100,00 korting op bovengenoemde prijs.

Meer informatie?
Neem contact op met
Pastoor J. v.d. Laar T (0492) 52 29 30
Diaken T. Schepens M 06 15 69 00 59

“Zelf heb ik in Lourdes enorm veel steun en kracht ervaren na het
ongeluk wat me overkomen is in 2016, als ook bij het verwerken
van het verlies van mijn lieve ouders en goede vriend. Verdriet
kijkt achterom, zorgen kijken om zich heen, geloof kijkt naar
boven!” John v.d. Laar

In dit nummer van de Dami-
aan wil ik tevens wat aandacht 
schenken aan mensen die ons 
zijn voorgegaan in ‘de geur 
van heiligheid’. Heiligen dus! 
Wie praat er tegenwoordig nog 
over? Dat was vroeger wel an-
ders. Vroeger? Toen ik nog op 
school zat, werden we volop 
onderwezen in Roomse ge-
neugten. 
Wat weten wij nog van de le-
vens der heiligen?

O.K. wij hebben wel eens ge-
hoord van onze parochiepa-
troon pater Damiaan de Veuster 
(1840-1889), maar dat is het wel 
zo’n beetje.  
Pater Damiaan was een Bel-
gisch priester en hij is bekend 
geworden door zijn werk voor 
lepra patiënten op Molokai. Hij 
is de beschermheilige voor de 
melaatsen en aidspatiënten en 
werd in 2009 heilig verklaard. 
Zijn feestdag wordt op 10 mei 
gevierd.
Natuurlijk kennen we van horen 
zeggen de heiligen St. Trudo en 

St. Lucia, maar wat weten wij 
van hen? Over St. Lucia doen 
veel verhalen de ronde; over 
St.Trudo is minder bekend.
In het Westland, waar ik mijn 
wortels heb, wist men vroeger 
alles van de martelaren van 
Gorcum, 19 priesters die door 
het gespuis der Watergeuzen 
in Brielle/Den Briel werden op-
geknoopt. Op Internet is over 
hun gruwelijk einde een akelige 
afbeelding te vinden.

Tijdens een vakantie leerde ik in 
Praag Johannes Nepomuk ken-
nen. Dat was de biechtvader van 
de vrouw van koning Wenceslas 
(plm 1400) van Bohemen. Die 
wilde weten wat zijn vrouw ge-
biecht had; Johannes weigerde 
dat te zeggen, met als gevolg 
dat Johannes gefolterd werd en 
vanaf de brug over de Moldau in 
de rivier werd gegooid. Op deze 
brug, de Karelsbrug, staat een 
prachtig bronzen standbeeld 
van Johannes, dat zo te zien 
veel aandachtige verering on-
dervindt. Je komt hem in Duits-

land op meer plaatsen tegen, bij 
bruggen vooral. In Wittem (St. 
Gerardus) heb ik ook een beeld 
van Nepomuk gezien. Hij was 
aanvankelijk de hoofdheilige 
van deze kerk, maar is verdron-
gen door de H. Gerardus.
Wat heeft Gerardus eigenlijk 
voor de kost gedaan?
Een andere heilige: De Roer-
mondse kathedraal heeft bo-
venop op de toren het vergulde 
beeld van de heilige Christoffel 
staan.
Nu is later gebleken dat Chris-
toffel helemaal niet bestaan 
heeft; maar dat is geen enkel 
probleem, de goede man heeft 
toch maar mooi een kathedraal 
naar hem vernoemd gekregen 
met een hooggeplaatst stand-
beeld. De legende: Christoffel 
droeg Christus een rivier over, 
maar werd steeds zwaarder en 
moeilijker te tillen. Uiteinde-
lijk kwam Christoffel erachter 
wie hij gedragen had. Hij is de 
patroon van de pelgrims en de 
reizigers. Vroeger had je naar de 
kerk een missaal bij je, met daar-

in van veel heiligen een korte le-
vensbeschrijving.
Dan stond er bijv. St…., ‘bisschop 
en belijder’. Die sloeg ik altijd 
over; niet spannend genoeg. 
Veel interessanter waren aan-
duidingen als ‘maagd en marte-
lares’. Je kon er donder op zeg-
gen, dat zo’n onschuldig meisje 
er niet zonder kleerscheuren 
vanaf gekomen was. En dat daar 
dus een bloederig verhaal achter 
stak.

Zelf ben ik vernoemd naar St. 
Johannes. Maar welke? Ik vind 
Johannes de Doper wel inte-
ressant; uiteindelijk is die ook 
een kopje kleiner gemaakt. Zijn 
hoofd wordt bewaard in de ka-
thedraal van Amiens en ook een 
in de moskee van Damascus.
Nu ik zo bezig ben, schieten mij 
dozijnen namen van heiligen te 
binnen. Die ga ik dus niet noe-
men, dat wordt mij en u teveel. 
Ik laat het hierbij. 

Vrome gedachten 
Door Jan van Rest

Parochiepatroon pater Damiaan. 

hartstichting.nl

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?
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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 2017
Infoavond Vormsel Luciakerk donderdag 7 september 20.00u
Aanmeldingsviering zaterdag 4 november om 19.00u in de Sint Lucia 
kerk.
Zondag 19 november 10.15u is de Viering van het Vormsel. (onder 
voorbehoud)
Zaterdag 9 december is er om 19.00u een dankviering van het 
vormsel.

Eerste Communie 2018
De informatie avond voor de Eerste Communie zal zijn op donderdag
1 februari  2018 om 20.00u in de Luciakerk.
De voorbereidingsviering van de Eerste Communie zal zijn op 
Palmzondag 25 maart 10.15u in de Luciakerk.
De vieringen van de Eerste Communie zijn gepland op

Zondag 15 april 2018
10.15u St. Odulfus 
12.00u Westwijzer en Openbare scholen, verzorgd door de parochie. 

Zondag 22 april 2018
10.15u  De Vendelier, verzorgd door de parochie.
12.00u ‘t Baken en de Joris, verzorgd door de parochie.

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

Jaarplanning parochie/school 2017-2018
Rond de Sint Lucia Toren

�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

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

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Inleveradres:
Adcommunicatie
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond
T: 0492 – 845 350
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De kinderen die op 7 en 14 mei in 
de Luciakerk hun Eerste Heilige 
Communie vierden en één van 
de kinderen tijdens het huwe-
lijk van haar ouders. Wij felici-
teren hen van harte! (Foto Koen 
Meeusen). 

Onderstaande kinderen vierden 
hun Eerste Heilige Communie 
op 7 mei en 14 mei en één tijdens 
het huwelijk van haar ouders. 
Wij feliciteren hen van harte!
Yannick Wilting
Geoffrey van Lierop
Roosmarijn van Roemburg
Jade van Tilburg
Emma Huig

Roksana Thomas
Wouter Ligtvoet
Tim Verbakel
Pepijn van den Hurk
Emma van Zutphen
Miranda González Zuniga
Britt Haans
Floor van de Wiel
Guusje Schreuder
Famke Schreuder
Linn van Asten
Emma Ruyters
Beau Rouwette
Senna Bombeeck 
Mateusz Koltonowski 
Luca Langewouters
Dean Liebrecht
Roan van Boven

Willem Steenbakkers
Thomas Voogels
Luuk Slegers
Malina van Hattum
Jesslyn van den Berk
Vera van Otterdijk
Jef van Lierop
Sander van Weverwijk
Tom van Melis
Lenn Sterken
Diego Ricart Rijkers
Antonie Pullens
Dylano Snijders
Laura Lugo Almagro
Ryan Kartadi
Sam Kanzler
Ilvy van der Linden
Mara van der Linden

Lotus van Zutphen
Evi Saris
Jordi Menken
Evi van Asten
Esmee Smit
Tess Berkers
Fleur Korbijn
Niels Woudenberg
Kasper Kuijpers
Nika Neervens
Britt van der Putten
Sophie van Hout
Willem Maas
Dani Otten
Jens Paffen
Sjors Peters 
Suus Joosten 
Sam van der Schoot 

Daphne Bilik 
Tim Relou 
Loek Dankers 
Sophie Boosten 
Koen Arts 
Jayden van der Schans 
Diewertje Schapendonk 
Romy van de Westerlo 
Nick Zymelka 
Britney v.d. Heijden 
Nick Bottema 
Luke van Ekert 
Pharrell Morjaan 
Jessie Derksen 
Johan Bakers
Jelte Schapendonk 
Yenti Snijders
Lina Slegers 

Felicitaties aan...

De kinderen die op 21 mei en 28 
mei  in de Trudokerk hun Eerste 
Heilige Communie vierden. Wij 
feliciteren hen van harte! (Foto 
Cindy Boselie). 

Communicanten 2017

David Nieuwenkamp
Romy Joosten
Jules Hendrickx

Ties Habraken
Willem van der Vorst
Tobias Hüsken
Sanne Rooijakkers
Isabella Kager

Iris Rooijakkers
Rick van de Laar
Jan van Oorschot
Sem van Kemenade
Cleo van Kampen

Janne Hennen
Joris Hennen
Nick Boetzkes
Pien Gruijters
Lindsey van de Sande

Communiefoto’s van de LUCIA KERK zijn af te halen bij de Pastorie, Hoofdstraat 157, 
op dinsdag tussen 9.30u en 10.00u en donderdag tussen 18.00 en 18.30 uur
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So fing alles an…

VA L K
VAN DER VALK MAGAZINE

Die Erfolgsgeschichte der niederländischen Hotelfamilie

Toos van der Valk erzählt
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André Rieu Nostalgie in
Hotel Nuland
Theaterhotels 
een kijkje achter de schermen
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Ook voor u kunnen we elk gewenst concept van formaat
bedenken en realiseren.

Voor grafische en industriële toepassingen, 
nationaal en internationaal.

Ambacht
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VANDEURSENCommunicatie

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM
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