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Op 
w o e n s -

dag 8 juni heeft onze nieuwe 
bisschop, Mgr. Dr.G.de Korte, 
ons dekenaat bezocht om 
kennis te maken. Helaas kon 
Pastoor-deken van de Laar 
niet aanwezig zijn omdat hij 
herstellende is van een auto-
ongeluk en momenteel nog 
voor revalidatie in het zorg-
hotel “Udens Duyn””te Uden 
verblijft.

In de ochtend heeft de bisschop 
kennis gemaakt met de pastorale 
teams in het dekenaat, is er sa-
men het middaggebed gebeden en 
samen de maaltijd gebruikt. In de 
namiddag heeft hij afgevaardigden 
van de parochiebesturen in het de-
kenaat ontvangen. In de avond wa-
ren de emeriti en de religieuzen, 
alsmede de pastorale krachten 
die overdag niet konden te gast 
bij de bisschop in de pastorie van 
Mierlo-Hout. Tevens heeft de bis-

schop, later in de namiddag, in het 
klooster van het Kostbaar Bloed 
te Aarle-Rixtel kennisgemaakt met 
de zusters en is daar voorgegaan 
in de Eucharistie en heeft  daar sa-
men de maaltijd gebruikt.
De ontmoetingen met de bisschop 
zijn gekenmerkt door een grote 
openheid  en luisterbereidheid 
waardoor in vertrouwen veel za-
ken besproken konden worden. 
Na deze kennismaking mag de 
conclusie getrokken worden dat 

er een grote bereidheid is van alle 
aanwezigen om met hernieuwde 
energie mee te helpen aan een 
mooie en actieve geloofsgemeen-
schap in het Bisdom Den Bosch, 
waarbinnen plaats is voor ieder-
een. Op bovenstaande foto, po-
seren een groot deel van de  pas-
torale medewerkers met bisschop 
Mgr. De Korte in de pastorietuin 

(Foto Cofoto, Mario Coolen). 

Kennismaking

DAMIAAN

DAMIAAN VAKANTIE-UITGAVE 
voor de maanden juni t/m september

De eerstvolgende Herfstuitgave van de 
Damiaan verschijnt op 7 oktober.

Kopij voor dit nummer kunt u insturen tot 
20 september a.s. via 

redactie@damiaanhelmond.nl

WIJ WENSEN U EEN ZONNIGE VAKANTIE TOE!

Beste mensen,

Heel hartelijk wil ik jullie bedanken voor alle kaarten, bezoekjes  en attenties die ik heb mogen 
ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis in Geel België, in het ziekenhuis Bernhove te 
Uden en nu tijdens mijn verblijf in het Zorg- en Herstelhotel “Udens Duyn”. 
Ook de blijken van medeleven bij het overlijden van mijn goede vriend en collega Stuart Al-
len zijn een grote troost voor mij. Het heeft mij goed gedaan te weten dat er zoveel men-
sen aan mij denken en het zal zeker mijn herstel bevorderen. Ik hoop weer snel met u sa-
men te zijn, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dat toch nog wel tot augustus duren.  

Nogmaals heel veel dank, uw pastoor/deken John van de Laar.

Bericht van onze pastoor/deken 
John van de Laar
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Vrijdag 23 sept. 2016:
Trudokerk
Stiphout, 15.30u
Alexander Heldens 

Anouk v.d. Beek

Vrijdag 21 april 2017:
Luciakerk
Mierlo-Hout, 11.00u
Michel v.d. Weide 
Wendy Beekers

Vrijdag 26 mei 2017:
Trudokerk
Stiphout, 11.00u

Thijs Willems 
Joyce Kardol

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

Mark van Lierop
Sally Kepser

Wij gaan

trouwen!

Zachte duwtjes van het universum
Het is ergens begin jaren negentig. 
Ik lees veel. Waarschijnlijk ben ik 
op zoek en heb ik het gevoel dat ik 
‘het’ ook zal vinden. Wat is dat ‘het’ 
dan? Iets ongrijpbaars, niet zichtbaar, 
maar wel heel tastbaar van binnen. 
Op een dag heb ik een afspraak met 
mijn buurvrouw. Ik bel aan, ze opent 
de deur en ik loop via de hal de huis-
kamer binnen. Meteen aan de linker-
kant tegen de muur staat een boe-
kenkast. Ik hou mijn pas in en mijn 
blik wordt naar een boek getrokken, 
waar op de kaft allemaal getallen 
door elkaar staan geschreven. Ze zijn 
in het zwart gedrukt en heel groot. 
Je zult zeggen: getallen? Wat moet je 
daar nu mee? Daar is toch niets bij-
zonders aan. Maar ik heb sinds een 
aantal maanden een voelbare connec-
tie met het getal 48. En dat is voor mij 
heel bijzonder. Drie generaties Aarts 
hebben allemaal op het huisnummer 
48 gewoond. Mijn overgrootvader, 
geboren in 1848, mijn opa in 1884 
en mijn eigen vader in 1917. Op de 
voorkant van het boek met die getal-
len springt er één getal voor mij echt 
uit, juist 48. Ik krijg een onderbuikgevoel. “Zou ik een boek uit 
jouw boekenkast mogen halen?” vraag ik aan mijn buurvrouw. Ze 
is net bezig met het inschenken van de koffie. Ze komt vanuit de 
open keuken naar me toe. Ze is nieuwsgierig en vraagt welk boek 
ik bedoel. Zelf is ze spiritueel. Ze kan magnetiseren en heeft mij 
in 1989 toen ik bijna verdronk in een diepe put, meerdere keren 
gemagnetiseerd. Na de rustgevende behandelingen voelde ik me 
altijd heel prettig. Ik ging steeds meer openstaan voor het on-
zichtbare en het contact met God kwam weer terug in mijn leven. 
Soms spraken we weleens over spiritualiteit, maar ze was er heel 
voorzichtig mee. Ze had wel gezien, dat ik mijn deur ervoor op 
een kier had gezet. Ik was nog zo kwetsbaar en werkte aan mijn 
helingsproces, dat voor veel tranen zorgde. Maar sindsdien zijn er 
al weer een aantal maanden verstreken en is mijn groeiproces in 
een positieve stroomversnelling gekomen. Mijn interesses veran-
deren. Mijn gedachten en gevoelens ook. “Welk boek bedoel je?” 
vraagt ze. Ik wijs naar het boek met de getallen. Glimlachend pakt 
ze het uit de kast. “Kijk,” zegt ze. “Zie je wat de titel is: Nume-
rologie. Het is geschreven door Kathleen Roquemore.” Terwijl 
ze het boek aan mij geeft, krijg ik een tintelend gevoel in mijn 
hoofd en mijn handen. Mijn ogen priemen zich in het getal 48 op 
de voorkant van het boek. De 4 en 8 glinsteren. Alsof er edel-
steentjes in verwerkt zitten. Samen lopen we verder de kamer 

in en gaan zitten. Even is het stil. Een paar seconden. En juist in 
die stilte voel en weet ik helder dat het getal 48 voortaan als een 
rode draad door mijn leven zal blijven lopen. Het maakt me blij en 
op de een of andere manier krijg ik een mysterieus gevoel. Na de 
stilte begint ze te praten en legt me de betekenis van numerologie 
uit. Dat getallen je veel informatie en adviezen kunnen geven over 
bepaalde zaken in je leven. Over je naam, geboortedag en jaar, 
over je werk, angsten, fases. Op dat moment gaat er een wereld 
voor me open. “Je kunt het vergelijken met astrologie,” zegt ze. “ 
Je zult het misschien nu nog niet geloven, maar ook getallen zijn 
verbonden met de natuur, met het universum.” Ik geloof haar 
meteen. Ik voel dat het waar was. Na een uurtje over ‘er is meer 
tussen hemel en aarde’ gepraat te hebben, ga ik weer naar huis 
met het boek in mijn hand. Diezelfde avond begin ik erin te lezen. 
Omdat het zo duidelijk staat uitgelegd, start ik met de bereke-
ningen van mijn geboortegetal en persoonlijkheidsgetal. Op deze 
manier krijg ik nog meer inzicht in mezelf. Een paar uur later duik 
ik met mijn hoofd vol informatie en met een apart nieuw gevoel 
in mijn onderbuik mijn bed in.  Die nacht droom ik over ontelbare 
witte ballonnen, die hoog in de lucht zweven. Op iedere ballon 
staat in het blauw het getal 48 geschreven. Plotseling schiet ik 
wakker. Er is een ontmoeting geweest met mijn vader. Heb ik 
dit nu gedroomd? Het leek zo echt. Hij was hier in de kamer 

naast het bed en ik stond tegenover 
hem. Hij nam me in zijn armen. Ik wist 
niet hoe lang dit moment duurde. Ik 
voelde zijn onvoorwaardelijke liefde 
voor mij. In de stilte keken we elkaar 
aan. Toen zei hij: “ik kan niet blijven, 
ik moet nu echt weer gaan.” Precies 
na deze woorden word ik wakker. 
De volgende dag breng ik eerst de 
kinderen naar school. Wanneer ik 
thuiskom, kan ik nauwelijks wachten 
om me weer te gaan verdiepen in het 
boek Numerologie. Na een half uur 
stop ik even en laat de informatieve 
tekst bezinken. Terwijl ik naar buiten 
kijk, schieten er allerlei getallen door 
mijn hoofd en niet zonder reden. 238, 
283, 28, 82. Ik pak een pen en een 
schrift  en schrijf deze getallen op. En 
dan word ik me van iets magnifieks 
bewust. 23-8 is de verjaardag van mijn 
vader, 28-3 van mijn overgrootvader, 
dus de opa van mijn vader, 2-8 is de 
sterfdag van mijn vader en 8-2 van 
mijn opa, zijn vader dus. Dan opeens 
vallen er meerdere kwartjes. Dat mo-
ment van die zielsontmoeting, die mij 
zo verwarde was op 4-8. 

4-8, is 48. Het getal van de drie generaties Aarts. Ik voel een 
verbinding als nooit tevoren en weet dat ik op de goede weg ben. 
Dit boek komt op het juiste moment naar me toe. Ik ben er klaar 
voor. Een paar dagen later krijg ik na tien jaar een baan aangebo-
den als oproepkracht in de Bibliotheek in Den Bosch. Nog geen 
week later, vind ik in het ouderlijk huis boven in het bewaarde ar-
chief van mijn vader informatie over mijn overgrootvader, die dus 
ook op 48 woonde. Hij had daar zelf een bibliotheek en leende 
boeken uit. Ik stuit op een versleten boekje van bijna 100 jaar 
oud , waarin titels en auteurs van boeken staan gedrukt. Voorop 
staat met grote letters: Te Leen. Bibliotheek H. Aarts. Dit kan 
geen toeval zijn. Niets is toeval. Want dat bestaat niet. Tien dagen 
later stap ik de Bibliotheek van Den Bosch binnen. Als telefoniste 
receptioniste kom ik het team versterken. Wanneer ik tussen de 
middag langs de vele rijen boeken richting kantine loop, stroomt 
er een ongekend warm liefdesgevoel door me heen. Ik voel zo 
duidelijk, dat ik op de juiste plek ben in deze periode van mijn 
leven. Nu vele jaren later mag ik anderen inzicht in zichzelf geven 
door middel van de getallen. Ik voel, dat deze ‘toevalligheden’ 
zachte duwtjes van het universum zijn, die ervoor zorgen dat mijn  
leven steeds weer een nieuwe wending zal krijgen…

Noortje

Reageren op deze column? Mail naar noortje@deloop.eu Volg Noortje ook op Facebook en Twitter.
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“Sinds 1965”

Helmond T. 0492-552666

“DE STER” 
SCHOONMAAKBEDRIJF

HELMOND             SINDS 1965

Dagelijks onderhoud

Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Glas- en gevelonderhoud

✩ Industriële reiniging

✩ Nieuwbouw opleveringen

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

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

Van Ganzewinkel Natuursteen verzorgt al 

meer dan 120 jaar het maken en plaatsen 

van grafmonumenten. Of het nu gaat om 

een renovatie, nieuw monument, urn of 

bijzetting.

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

Buiten openingstijden bel gerust voor een afspraak.

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

Administratieve dienstverlening
Fiscale dienstverlening
Starterbegeleiding

Burgemeester Krollaan 21B
5707 BA Helmond
T: 0492 317420
www.bremink.nlDe bedevaarten van NLZ naar 

Lourdes vinden in 2016 plaats in 
mei en september. 
• Vliegreis van 22 t/m 27 mei
• Vliegreis van 12 t/m 17 
september
 
Lourdes is misschien wel de be-
kendste bedevaartplaats ter we-
reld. Het stadje ligt in Zuid-Frank-
rijk aan de voet van de Pyreneeën. 
Lourdes werd wereldberoemd 
door de verschijningen van Maria, 
die het meisje Bernadette Soubi-
rous hier in 1858 had. Op 11 fe-
bruari van dat jaar zag zij in een 
grot, net buiten de stad, de ver-
schijning van “een mooie dame”. 
Later dat jaar volgden nog 17 ver-
schijningen.
 
De dame vroeg aan Bernadette 
om op die plaats een kerk te bou-
wen en er in processie naartoe te 
komen. Op aandringen van Ber-
nadette noemde de verschijning 
op 25 maart 1858 haar naam en 
zei: “Ik ben de Onbevlekte Ont-
vangenis”. Op aanwijzing van de 
dame legde Bernadette in de grot 
een bron bloot met de opdracht: 
“Kom drinken en u wassen aan de 
bron.”  
De katholieke kerk heeft na uit-
voerig onderzoek bepaald dat de 

verschijning niemand anders dan 
Maria - de moeder van Christus 
- kan zijn geweest. Vanaf dat mo-
ment werden er officiële bedevaar-
ten naar Lourdes georganiseerd. 
Maar al tijdens de periode van de 
verschijningen kwamen mensen 
van heinde en ver naar de grot 
toe om te bidden. Na de officiële 
erkenning van de verschijningen 
groeide Lourdes al snel uit tot een 
wereldberoemd bedevaartsoord, 

dat jaarlijks door ruim zes miljoen 
pelgrims wordt bezocht. Lourdes 
telt ongeveer 20.000 eigen inwo-
ners en is na Parijs de grootste ho-
telstad van Frankrijk.

Voor meer informatie: Pastorie, 
Hoofdstraat 157, tel. 522930, pas-
torie, Dorpsstraat 32, tel. 527808, 
e-mail parochiebestuur@damiaan-
helmond.nl

Reizen naar Lourdes

Tijdens de 
l in t jesre-

gen in april is Diaken Ton Schepens 
in de gem. Laarbeek gedecoreerd 
als Ridder in de orde van Oranje 
Nassau. Hij kreeg de Koninklijke 
onderscheiding voor alle activitei-
ten die hij voor de gemeenschap 
heeft ondernomen: voor de ver-
kenners, Stichting Missie Ontwik-
keling Vrede Aarle-Rixtel, Wereld-
winkel Nistelrode, Stichting vrien-
den van Ghana, Vereniging Kleine 

Kernen Noord-Brabant, Stichting 
Sun in Ghana, Stichting Neder-
landse Lourdesbedevaart voor 
Zieken, Stichting Solidariteitsfonds 
Laarbeek, Platform “Zorgen doe 
je samen”. Daarnaast is de heer 
Schepens in het verleden als vrij-
williger actief geweest voor de 
badmintonclub in Aarle-Rixtel, een 
reis naar Polen vanuit Nistelrode, 
het project “Bijna thuis” en het 
project “Samen Verder”, beiden in 
Son en Breugel. De heer Schepens 

staat bij de diverse organisaties 
bekend als een zeer betrokken, 
gedreven en enthousiaste bestuur-
der. Hij weet contacten te leggen, 
informatie uit te dragen, mensen 
te motiveren, te mobiliseren en 
te enthousiasmeren om zo het 
beoogde doel te bereiken. Zich in-
zetten voor gemeenschappen om 
de leefbaarheid te vergroten loopt 
als een rode draad door zijn leven, 
het belang van de minderbedeelde 
daarbij voor ogen houdend.

Ton Schepens met echtgenote en kleinkinderen tijdens de feestelijkheden in april 
(Foto Cofoto, Mario Coolen).

Onderscheiding voor Ton Schepens
BEEK EN DONK

OOK ADVERTEREN 
IN DE DAMIAAN? 

Mail naar: 
advertentie@damiaan

helmond.nl 
voor een vrijblijvende 

offerte of bel: 0492-845350.
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St. Lucia
Riet Kuerten-Visser, (Keyserinnedael) overleden te Helmond op 25 maart 2016 in de leeftijd van 97 jaar.
Toos Raaijmakers, (Keyserinnedael) overleden te Helmond op 28 maart 2016 in de leeftijd van 95 jaar.
Harry van de Warrenburg, (Hoogeindsestraat ) overleden te Helmond op 30 maart 2016 in de leeftijd van 80 jaar.
Leny van der Heijden-van de Kimmenade, overleden te Someren op 3 april 2016 in de leeftijd van 82 jaar.
Dora van der Putten-Smits, (Alphonsusplantsoen) overleden te Helmond op 8 april 2016 in de leeftijd van 82 jaar.
Jaantje Tokens-Rooijakkers,(Rivierenhof),overleden te Helmond op5 mei 2016 in de leeftijd van 91 jaar.
Marij Geubbels-Smeulders,De Plaetse 49,overleden te Helmond op 11 mei 2016 in de leeftijd 64 jaar.
Antoon van Vijfeijken, Hof van Bluyssen, overleden te Asten op 20 mei 2016 in de leeftijd van  86 jaar.
Rieky van der Linden-Habraken, Alphonsus, overleden te Helmond op 3 juni 2016 in de leeftijd van 94 jaar.

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

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

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten

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

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

Gespecialiseerd in 
klassieke en eigentijdse 
grafmonumenten. Grote 

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

ontwerp of idee.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis
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www.hulplijnpeelregio.nl   085-02 000 11

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

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

In de maand april 
ontvingen Daph-

ne Donkers, Femke Boxstart, Fleur Raijmakers, Floor 
Brabers, Floor Slegers, Iza Swinkels, Jan Nacinovic, 
Julia Derison, Mirthe Ronken, Mitchell Metz, Natasja 
Warmerdam, Pien Sijbers, Sabine van Bommel, Sanne 
de Bok en Verge van den Broek het sacrament van 

het Heilig Vormsel in de St. Trudokerk. Hulpbisschop 
Rob Mutsaerts was vormheer, diaken Ton Schepens 
en pastoor van Kessel gingen ook voor tijdens de 
plechtige eucharistieviering (Foto Cindy Boselie).

Namens vormselgroep St. Trudo / OLV alle kinderen 
en ouders van harte gefeliciteerd!

Vormelingen

ST.  TRUDO/ O.L. VROUWE

Rond de St. Lucia toren
Het vormsel 2016: 

Op donderdag 8 september is er in de Luciakerk een infoavond 
over het Vormsel. Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom! 
Meer informatie rondom het vormsel volgt in de herfstuitgave 

die verschijnt op vrijdag 7 oktober. 
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St. Trudo 
Jac Jansen, overleden te Helmond op 14 maart 2016 in de leeftijd van 85 jaar.
Tilly Keijzers-Vullings, overleden te Helmond op 25 maart 2016 in de leeftijd van 82 jaar
Piet van Bree, overleden te Helmond op 26 maart 2016 in de leeftijd van 79 jaar
Ans van den Eijnden, overleden te Helmond op 15 mei 2016, in de leeftijd van 90 jaar

Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

Die dag waren wij bij het 
jonge stel om ze te felicite-
ren met de geboorte van hun 
dochter. Het was tegelijk een 
kennismaking. Al pratende 
vernamen we van elkaar waar 
we vandaan kwamen. Wijzelf 
vertelden dat we in 1980 in 
ons huidige huis waren ko-
men wonen. Verbazing aan 
de andere zijde: “1980? Toen 
waren wij nog niet geboren!” 
Bovendien vonden zij het 
moeilijk zich voor te stellen 
dat we nog steeds in dezelfde 
woning huisden. Zij waren na 
2 jaar huwelijk bezig met plan-
nen voor een nieuw huis. Voor 
hen had ‘tijd’ toch een andere 
dimensie dan voor ons. 
Kennelijk zijn wij geen men-
sen van snelle veranderingen.  
Nou ja, 1980 is in vergelijking 
met 2016 toch niet echt ra-
zendsnel!

Verbazingwekkend is ook het 
verschijnsel, dat zoveel mensen 
in korte tijd, zoveel ouder lijken 
geworden. Familieleden, elders in 
het land, die we nog als kind heb-
ben meegemaakt, blijken nu ineens 
volwassen figuren, die hun eigen 
naad naaien. Het is toch vooral 
een kwestie van opletten en ’bij de 
les blijven’, je omgeving aandachtig 
blijven volgen.

Onze pastoor en deken, John van 
de Laar, is alweer 25 jaar in ons 
midden en wil, ondanks zijn zware 
verwondingen, zijn zilveren pries-
terjubileum met ons vieren. Wat 
is die tijd  snel gegaan. En wat is 
er in die 25 jaar veel veranderd in 
en rond de Kerk! En in de stad, in 
Helmond, in onze parochie!
Wat ook opvalt, is dat we in ons 
actieve leven, nog maar een paar 
jaar geleden, veel meer contac-
ten onderhielden, contacten met 
collega’s, leeftijdgenoten uit de 
verenigingen, met ouders, met ie-
dereen eigenlijk. Daar komt nog 
bij dat ik het genoegen had ook in 
de stad bestuurlijk actief te kunnen 
zijn. We kenden niet alleen men-
sen uit Mierlo-Hout, maar uit alle 
wijken in heel Helmond. We wer-
den gezien; we telden mee. Dat 
nu is in de loop van de tijd sterk 
verminderd. De tijd hakt erin. Wij 
zien leeftijdgenoten, kennissen, 
vrienden wegvallen; hun plaatsen 
blijven vaak leeg. Dit overkomt 
iedereen aan wie voldoende tijd 
gegeven is. Bovendien zijn we als 
gevolg van mankementen minder 
op pad, we worden minder op 
straat gesignaleerd en zijn steeds 
meer alleen bezig. Dat geldt net 
zo goed voor u, als voor ons. Is 
het verloop van de tijd ook hier de 
boosdoener? We worden ouder; 
de opeenvolging van jaren en sei-

zoenen geeft ons weliswaar extra 
ruimte, maar die moeten wij zelf 
zien in te vullen. 
Is dit een klaagzang, een uiting van 
treurnis, de neerslag van persoon-
lijke ellende?
Nou, leuk is anders, maar je weet 
dat het komt en je kunt er reke-
ning mee houden en er het beste 
van maken. Dat doen we dus!
Ik bof omdat ik een grote schare 
broers en zussen achter mij heb. 
Met z’n allen koesteren we de fa-
milieband; zo hebben we binnen-
kort weer ons familieweekend, 
waarbij de fam. Van Rest zich ver-
zameld op een camping. Oudjes, 
zoals wij, nemen een hotel in de 
buurt; zitten we toch droog! Het 
wordt weer dolle pret!; dat is ze-
ker! Onwillekeurig denk ik nu aan 
Leo van Tilburg, enthousiast colle-
ga-schrijver in de DAMIAAN, die 
onlangs een mentale dreun heeft 
moeten incasseren, waarbij plezier 
en pret voorlopig niet aan de orde 
zijn. Ik hoop dat hij opknapt en 
weer snel van zich laat horen.
Inmiddels heeft 2016 er de eerste 
helft opzitten. De tijd vliegt voor-
bij. Maar, zoals gezegd, we willen 
er gewoon het beste van maken. 
We hopen voor de eerstvolgende 
DAMIAAN ons verhaal weer op 
tijd klaar te hebben. Daar is tijd en 
inspiratie voor nodig. De tijd heb-
ben we, de inspiratie komt wel.

Tijd...    Door Jan van Rest
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l De uitvaart in

vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

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

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

Ben jij klaar voor de zomer?
Niet? Dan kan ik je helpen

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu na de carnaval de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de vakantie tegemoet?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
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Marjolein van Kessel, Amy Spaan, Tiago Willems, 
Djayden Bergerhof, Iginio Stangoni, Stefan Litsenburg, 
Luuk Gielens, Pieter van Dorst, Nikki van Lierop, Dirk 
van Helmond, Annabel Hendriks, Marissa Hertogs, 
Marilene Steenbakkers, Tyrona Kievit, Dinysia Pool,  
Dinaya van Kimmemede, Jenna de Wit, Anouk van 
Schoonderwalt, Nardos van ‘t Hof, Boreas van Aert, 
Stef Ouwehand, Lynn van Lieshout, Jurre Canters, 
Zoe Giebels, Ella de Bruin, Juliette Smulders, Laura 
van Drunen, Pepijn van Leuken, Matthijs Rooijakkers, 
Roos Raaijmakers, Marijn van Bommel, Indy Kusters, 
Sid van Hoof, Olivia Jonkers, Megan Kluijtmans, Cas 
van Breugel, Joy van Hoof, Bo Grinwis, Stijn Geenen, 
Leonie Couwenberg, Danicha Kepser, Zoe Beekmans, 
Isa Celosse, Bas Lijten, Tim Lijten, Kyan van Creij, 
Kenji  Kivits, Jayden van Dijk, Finn Verbakel, Daimy 
van Boven, Ilya van de Ven, Maud Verberne, Lisa Mi-

chielsen, Vivian en Lilly v.der Linden, Madelief Schiks, 
Niek Hoevenaars, Matthijs Pas, Hugo Smulder, Colin 
van Tuijl, Guusje Hendriks, Cas van Mierlo, Loor Sa-
ris, Roos van Kalkeren, Maud Chatrou, Thijs Wijnen, 
Zoe Dankers, Sanne Laurenssen, Maikel Smits, Luna 
Badur, Tygo Vorselaars, Meke van den Eijnden, Ma-
thijs Maasakkers, Luani Rinta Cuevas Reewyk, Nata-
cha v.der Westen, Fleur de Haan, Mathijs Dowling, 
Ana Kat, Joris Kat, Mae-lynn Tresie Botterweck,  Isa-
bel Sullivan, Julian Franssen, Daan Caljé, Athena van 
den Oetelaar, Amber Kuijpers, Timo Menken, Loeki 
Tonnaer, Bernice Heuver, Jasmijn Coonen, Imke van 
Bree, Fabienne van Hout en Harlene van de Rijdt.

Fotografie: Koen Meeusen en Rob van Bree
Kinderen en ouders van harte proficiat! 

Communicanten Damiaanparochie
Eerste communicanten rond de Lucia toren 

Vince de Veer, Lars Pothof, Martijn van de Meulenhof, 
Laura Adriaans, Pernille van Hoof, Pien van Oorschot, 
Jan van Berkel, Isa Dankers, Rafael Arenas van Aerle, 
Sarah Haans, Nikki van Uden en Philippe Bombeeck.

Fotografie Cindy Boselie
Kinderen en ouders van harte proficiat!

Eerste communicanten rond de Trudo toren

Mirle Glaudemans, Jade Vogels, Nina van den Hurk, 
Ralph Raijmakers, Romeijn Schampers, Niels van de 
Sluis, Matej Vasiljevic, Filip Swinkels, Freek Vernooy 
en Guus van Oorschot. 

Fotografie Leon Sijbers
Kinderen en ouders van harte proficiat!

Eerste communicanten rond de O.L.V. toren
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Aan de Autostrade van Vero-
na naar Venezië, ligt Vicenza, 
weer zo’n stad waaraan de 
meeste mensen voorbij rijden 
als ze op weg zijn naar de do-
genstad Venezië of in Verona 
naar de opera willen. Jammer, 
want ook Vicenza heeft toch 
zoveel te bieden. Wij hebben 
zelfs drie keer een dagtocht 
naar Vicenza ondernomen en 
hebben iedere keer bijzonder 
genoten.

De stad Vicenza, dat nu zo’n 
114.000 inwoners telt, kan bogen 
op een rijke geschiedenis. Ze be-
stond al tijdens het Romeinse rijk, 
maar werd verwoest door de Visi-
goten en de Hunnen; ze werd in de 
vroege middeleeuwen de zetel van 
de hertog van Lombardije en in de 
achtste eeuw kwam er het hof van 
een Frankische graaf. In 1311 werd 
Vicenza veroverd door de Scaligeri 
familie uit Verona, maar in 1404 
sloot de stad zich aan bij Venetië 
en bleef zo tot 1707 deel uitma-
ken van de Venetiaanse republiek. 
In de late middeleeuwen kwam de 
stad tot bloei.

Wie het over Vicenza heeft, heeft 
het  ook over de beroemde archi-
tect Andrea Palladio (1508-1580), 
een van de meest gekopieerde 
bouwmeesters van Europa. Hij 
werd als Andrea di Pietro della 
Gondola geboren in Padua, waar 
hij ook met werken begon, maar 
na een periode van ongeveer an-
derhalf jaar toog hij naar Vicenza 
en daar nam zijn loopbaan een 
heel andere wending, toen hij in 

contact kwam met de Noord-Itali-
aanse humanist Graaf Gian Giorgio 
Trissino (1478-1550). Volgens het 
ene boek is Palladio als metselaar 
begonnen, terwijl het andere zegt 
dat hij een steenhouwer was. Hoe 
dan ook, hij begon zijn carrière als 
eenvoudig bouwvakker en groeide 
uit tot een van de invloedrijkste ar-
chitecten van Italië, met verschil-
lende boeken over architectuur 
op zijn naam. Het was Trissino die 
hem de naam Palladio gaf naar Pal-
las Athene, de Griekse godin van 
de wijsheid. Hij liet hem kennisma-
ken met de klassieke oudheid door 
het lezen van Vitruvius en door 
met hem naar enkele klassieke 
steden zoals bv. Rome te reizen.                                                                                                                                          
Behalve Trissino had ook Alvise 
Cornaro grote invloed op Palladio 
en het was door Cornaro dat voor 
Palladio het woonhuis als proto-
type voor alle gebouwen ging gel-
den. Hij is dan ook vooral bekend 
om de klassieke villa’s en palazzi, 
die hij bouwde in opdracht van de 
toenmalige aristocratie die, rijk 
geworden door andbouw, handel 
en oorlogsbuit, baadde in weelde.  
Nu, vijf eeuwen later ademt Vicen-
za nog steeds de geest van Palladio 
en als men door de stad loopt kan 
men nog diep onder de indruk ra-
ken van de ontwikkeling die de stijl 
van Palladio doormaakte. Een van 
de markantste gebouwen is wel de 
16e-eeuwse Basilica Palladiana op 
de Piazza dei Signori. 

Dit bouwwerk is een van de be-
langrijkste uitingen van renais-
sance architectuur in de Vene-
to. Rond het bestaande Palazzo 
della Ragione (een gotisch pa-
leis uit de 15e-eeuw) heeft Pal-
ladio een marmeren omhulsel 
gebouwd, dat bestaat uit twee 
boven elkaar geplaatste loggia’s; 
de onderste met Dorische, de 
bovenste met Korinthische zui-
len, die worden bekroond met 
een balustrade met beelden.                                                                                                                                         
                         Op de Piazza dei 
Signori, het monumentale mid-
delpunt van de stad, verheft zich 
aan een kant de hoge en slanke 
Torre di Piazza (12/15e-eeuw) 
en aan diezelfde kant wordt het 
plein afgesloten door twee gro-

te zuilen. Op de ene zuil staat 
een Christusbeeld, op de ande-
re een beeld van San Marco. Het 
langgerekte gebouw tot aan de 
Basilica is het 16e-eeuwse Pa-
lazzo del Monte di Pièta, waarin 
de barokke kerk van S. Vicenzo 
is opgenomen. Tegenover de 
Basilica Palladiana ligt de Log-
gia del Capitano (1571), die 
ook door Palladio ontworpen 
is, maar slechts voor een deel 
volgens zijn plan gebouwd is.                                                                                                                                              
                 Nog een heel bekend 
profaan gebouw van de hand 
van Palladio in Vicenza is de 
villa die men in de volksmond 
La Rotonda noemt, maar die 
officieel Villa Almerico-Capra-
Valmarana heet. Deze villa 
wordt algemeen beschouwd 
als een van Palladio’s meest 
geniale scheppingen, waarin 
hij zijn grote voorliefde voor 
symmetrie tot in het uiterste 
heeft doorgevoerd. Ook dit 
bouwwerk is voltooid door 
Scamozzi en heeft de vorm van 
een vierkant, met aan elk van 
de vier zijden een “pronaos” 
(een door zuilen gedragen 
voorhal) met Ionische zuilen.                                                                                                
Met de bouw van het Palazzo 
Chiericati, met zijn bijna geheel 
open façade, waarin nu het mu-
seo civico is gevestigd, is Palla-
dio in 1550 begonnen, maar het 
werd pas in 1680 voltooid.

Tenslotte nog een gebouw van 
Palladio, dat men bij een bezoek 
aan Vicenza niet mag overslaan 
is het Teatro Olimpico. Het is 
de laatste schepping van de gro-
te bouwmeester, dat in 1584, 
vier jaar na zijn dood werd vol-
tooid door zijn leerling 
Vicenzo Scamozzi. 

Het is een volledig in hout en 
stuc uitgevoerde constructie, 
qua vorm afgeleid van de the-
aters uit de klassieke oudheid. 
De zitplaatsen zijn in een op-
lopende halve cirkel rond het 
podium geplaatst. Dit podium is 
heel bijzonder. Achter een van 
tientallen beelden voorziene 
decorwand, bevindt zich een 
permanent decor, dat het oog 
van de bezoeker in de maling 
neemt. Men ziet een soort idea-
le stad met prachtige paleizen in 
de stijl van Palladio, waarvan de 
straten bij de drie bogen in de 
decorwand samenkomen. Sca-
mozzi heeft een soort vals per-
spectief gecreëerd, waardoor 
deze straten erg lang lijken. 
Het is echter gezichtsbedrog, 
want de werkelijke afstand van 
de rechte straat in het midden 
bedraagt tot het einde maar 12 
meter. Het moet fantastisch 
zijn in zo’n gebouw een voor-
stelling bij te wonen. 

Vicenza heeft behalve prachtige 
profane gebouwen van Palladio 
nog veel meer te bieden. Stille 
straten waaraan karakteristieke 
huizen en palazzi liggen, mooie 
doorkijkjes vanaf de bruggen 
over de beide rivieren en na-
tuurlijk tal van kerken, vaak 
scheppingen van andere bouw-
meesters, maar daarom niet 
minder mooi of interessant.                                                                                                                                    
Ik denk bv. aan de prachtige 
Dom, met de bouw waarvan 
men in 1400 begonnen is, de 
Santa Chiara in laat-gotische 
stijl, de SS. Felice e Fortunato, 
die na verschillende vergrotin-
gen en vernieuwingen in de 17e 
eeuw in barokstijl werd ver-
bouwd, maar waarin nog wel 
resten van een mozaïekvloer 
uit de 4e eeuw te zien zijn. 

Dan nog de S. Lorenzo, waar-
mee men in de 13e eeuw in Ro-
maanse stijl begonnen is, maar 
die pas in de 15e eeuw werd vol-
tooid en dus deels ook gotisch is.                                                                              
Over een kerk wil ik het ech-
ter nog speciaal hebben, n.l. de 
Tempio di Santa Corona, een 

van de belangrijkste kerken van 
Vicenza, zo genoemd omdat 
men beweert daar als relikwie 
een doorn uit de doornen-
kroon van Christus te hebben. 
De Dominicanen zijn in 1261 
met de bouw van deze kerk 
in gotische stijl begonnen en 
de invloed van de Franse cis-
terciënzer stijl is hier duidelijk 
herkenbaar, met name aan de 
rechthoekige koorkapellen. 
Het gotische interieur heeft 
een diep, verhoogd koor, door 
Lorenzo da Bologna ontwor-
pen. Het altaar heeft prachtig 
inlegwerk van allerlei kleuren 
marmer met o.a. een voorstel-
ling van het Laatste Avondmaal. 
Onder het koor ligt de crypte 
uit de 15e/16e eeuw, met de in-
gang naar de Cappella Valmara-
na, in de 16e eeuw gebouwd 
naar een ontwerp van…, wie 
anders dan Palladio. Verder zijn 
in de kerk enkele mooie schil-
derstukken te bewonderen, 
waaronder “De Aanbidding der 

Koningen” uit 1573 van Paolo 
Veronese en de “De Doop van 
Jezus”, een laat meesterwerk 
van Giovanni Bellini. De doorn 
uit Christus zijn doornenkroon 
wordt in een zijkapel bewaard in 
een 14e-eeuwse reliekhouder.                                                                                                         
Ik hoop dat ik de lezer met deze 
indrukken van Vicenza enthou-
siast hebben kunnen maken om 
bij een volgend reis naar Italië, 
ook eens deze mooie stad Vi-
cenza aan te doen. 

Rond de koepel van de O.L. Vrouwekerk

Vicenza – Italiaanse steden IV
Door Leo van Tilburg

Piazza delle Erbe - Vicenze.

Teatro Olimpico Vicenza.

Andrea Palladio (1508-1580)

San Lorenzo - Vicenza.

Palazzo Chiericati.

Basilica Palladiano.

Onlangs werden we op-
geschrikt door het be-
richt dat onze vaste me-
dewerker, de heer Leo 
van Tilburg, een ernstig 
herseninfarct heeft ge-
kregen. Op dit moment 
is hij opgenomen in het 
Zorghotel te Helmond 
voor verdere revalidatie.
Wij wensen hem van har-
te een goed herstel toe 
en hopen in de toekomst 
weer van zijn bijdragen te 
mogen genieten.

Redactie Damiaan
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St. Trudo
Noah 
Gött

St. Trudo
Lotte 
Bloks

St. Trudo
Luus 

de Vries

St. Trudo
Oscar 

van Bokhoven

St. Trudo
Krijn 

de Vries

St. Trudo
Fons 

Meulendijks

St. Trudo
Veerle 

van Son

St. Trudo
Maxime 
Jansen

St. Trudo
Tom 
Bloks

St. Trudo
Loet 

Boerekamps

St. Trudo
Lisa 

Wilbers

St. Lucia
Cas van den 
Boogaard

St. Lucia
Leonar(Oliveira) 

Almeida

St. Lucia
Naomi 

Klumpers

St. Lucia
Sofie van de 

Mortel

St. Lucia
Sofie van de 

Mortel

St. Lucia
Lars 

Verhees

St. Lucia
Jule 

Hillebrand

St. Lucia
Milou 

Kellenaers

St. Lucia
Fabian 

van Boxmeer

St. Lucia
Iginio 

Stangoni

St. Lucia
Evi 

Berkers

St. Lucia
Joel 

Sneijers

St. Lucia
Joël 

Sneijders

St. Lucia
Denley 

Meulendijks

Pastoor John van de Laar 
gelooft in en staat voor een 
open kerk, waar plaats is voor 
velen.  ‘Want aandacht, be-
langstelling, zorg doet won-
deren,’ benadrukt hij. ‘En dat 
heeft ook betrekking op het 
pastoraat. Het is niet alleen 
het vieren in de kerk, maar 
vooral ook doen. Diaconie. 
Er zijn, veranderen en ook 
daadwerkelijk naar de men-
sen toegaan. Persoonsgebon-
den pastoraat. Naar zieken 
en gezonden gaan, naar jong 
en oud, naar twijfelenden en 
gelovigen, zelfs naar onver-
schilligen, dat is allemaal heel 
belangrijk. Eruit gaan, missi-
onair zijn. 

Dat is mijn streven. Zo ben ik 
ook gevormd. Mijn 25-jarig pries-
ter en pastoor zijn is daaraan 
ondergeschikt. Het gaat om het 

volk. Ik en wij als mensen, die 
mogen werken in de kerk en sa-
menleving staan daar ten dienste 
van. Het is heel belangrijk, zeker 
in het jaar van Barmhartigheid, 
maar dat geldt eigenlijk altijd, om 
barmhartig te zijn voor mensen. 
Ongeacht wat ze hebben mee-
gemaakt, wat ze doormaken, 
ongeacht de brokken die er zijn. 
Ongeacht de scherven, die er 
zijn waaraan ze zich bezeren. Er 
moet tijd en aandacht zijn voor 
iedereen en vooral voor de vele 
zoekende mensen. Want er zijn 
heel veel mensen zoekende. Dit 
is wel een inspiratiebron in de 
afgelopen 25 jaar. Het priester 
en pastoor zijn is verre onderge-
schikt daaraan.’

Ik zou het zo weer overdoen
‘Wanneer ik terugdenk aan de 
afgelopen 25 jaar, weet ik dat 
in het dorpje Zeeland een dui-
delijke basis ligt. Mijn jeugdtijd 
daar. Twintig jaar heb ik daar 
met veel plezier gewoond bij 
hele liefdevolle ouders. Een heel 
fijn gezin, open en gastvrij. Ik heb 
alle ruimte gekregen om mijn 
belangstellingen te ontwikkelen. 
Dit resulteerde, dat ik vanaf mijn 
tiende jaar al werkzaam was in 
de kerk als misdienaar, acoliet 
en koster. Dat heb ik altijd heel 
graag gedaan. Ik voelde me echt 
als een vis in het water. De kerk 

was mijn thuis. Een ideaalbeeld 
voor mij was de toenmalige Pas-
toor Frans Jans in die kerk. Hij 
stond ook voor de kerk, die we 
samen vormen. Wij: priesters, 
diakens of pastoraal werkers al-
leen, dat stelt niets voor. We zijn 
samen kerk. Dit heb ik als het 
ware met de paplepel ingegoten 
gekregen. De eerste 20 jaren, 
het waren geweldige zorgeloze 

jaren in Zeeland. In die tijd ont-
stond mijn belangstelling voor 
het priesterschap. De pastoor 
zei: ‘ik ken een goede Engelse op-
leiding bij de paters van Mill Hill. 
Dus ging ik op mijn achttiende in 
de weekenden naar Roosendaal. 
Supergezellig was het daar. Daar 
zaten de Engelsen bij elkaar. Er 
werd op gitaar gespeeld en de 
sfeer was heel plezierig. Daar ben 

ik twee jaar ingegroeid. Toen zei 
ik tegen de toenmalige rector Jan 
Swagemakers: ‘ik wil graag pries-
ter worden. Maar ja de missie, ik 
kan ons moeder niet missen.’ Hij 
zei: ‘kom maar binnen, dan zien 
we het wel.’ Ik heb een zalige in-
ternationale opleiding van twee 
jaar in Roosendaal gehad, daarna 
volgde ik drie jaar de opleiding 
in Mill Hill Londen. Ik zou al die 

Dit jaar is het precies 25 jaar 
geleden dat Pastoor John 

van de Laar tot priester werd 
gewijd. Een mooi moment 

om samen met hem terug te 
blikken, stil te staan in het 

nu en vooruit te kijken naar 
de toekomst. 

HELMOND

De ‘jubileumfoto’ voor zijn verhaal lag al klaar sinds begin april en werd gemaakt op de mooiste plek 
in de tuin van de St. Luciakerk te Mierlo-Hout (Foto Cofoto, Mario Coolen).  

Tijd en aandacht voor iedereen    

Als priester voel ik me nog steeds zielsgelukkig…
Door Hetty Aarts
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jaren meteen morgen overdoen. 
We waren met 120 studenten en 
we hadden allemaal dezelfde ide-
alen. De vriendschappelijke om-
gang met elkaar was fantastisch. 
Ik ben er vaak teruggeweest. En 
die contacten van toen heb ik nog 
altijd. Deze opleiding duurde tot 
beginjaren negentig.’ 

Terugblik op 25 jaar priester
‘Op zaterdag 25 mei 1991 om 
12.00 uur ben ik tot priester ge-
wijd in de Sint-Janskathedraal van 
Den Bosch. Het was een hele 
mooie dag. Mijn eerste mis deed 
ik een dag later op 26 mei in mijn 
jeugdkerk in het dorpje Zeeland. 
Geweldig! Op 1 juli 1991 toen ik 
26 jaar was, werd ik benoemd tot 
Pastoor in de Sint Luciaparochie 
in Mierlo-Hout. Na zes jaar, ben 
ik in 1997 ook Pastoor geworden 
van de Goddelijke Voorzienigheid 
en Sint Anna in Helmond West. 
In het jaar 2000 volgde de be-
noeming tot Deken van het De-
kenaat Helmond. In 2003 kreeg 
ik allerlei administratorschappen 
in de buurt. Met als eerste o.a. 
OL Vrouw St Trudo, maar uitein-
delijk ook Aarle-Rixtel, Beek en 
Donk en omgeving. In 2005 werd 
ik Kanunnik van het Kathedraal 
Kapittel. Zij hebben de nieuwe 
bisschop voorgedragen. In 2009 
volgde de benoeming tot Deken 
van het nieuwe Dekenaat Asten-
Helmond.’ 

Open, gastvrij, eerlijk en 
transparant
‘In 2010 zijn we gestart met de 
Damiaan: Parochie van de Heilige 
Damiaan de Veuster. Vanaf het 
begin van deze periode tot nu 
toe voel ik me al gedragen door 

de collega’s in het Dekenaat. Er 
heerst een hele prettige sfeer. 
Hetzelfde ervaar ik nu in het Da-
miaan team door het pastorale 
team, een hecht team, waarbij 
iedereen meetelt. De emeriti 
evenzo als wij actievelingen. Alle 
waardering en respect. Fijn dat 
ze meedoen. Als Damiaan paro-
chie staan we voor open, gastvrij, 
eerlijk, transparant in de kerken 
rondom onze eigen torens. Alles 
wat goed gaat, willen we graag 
goed laten. Het parochiebestuur 
is zo kundig en ontzettend be-
trouwbaar. Dat is gewoon fan-
tastisch! 

We doen het samen
Ik weet nog goed, dat ik bij mijn 
koperen feest op het eind van 
de preek zei: ‘als priester ben ik 
zielsgelukkig.’ En dat ben ik nog 
altijd. Wat ben ik dankbaar voor 
die 25 jaar. Ik heb eigenlijk alleen 
maar mooie herinneringen. Nog-
maals, zonder mensen kan ik niks. 
We doen het samen. Alleen stelt 
niets voor. Daarom is de rest 
ondergeschikt aan het geheel. Ik 
heb geprobeerd mensen nabij te 
zijn in alle omstandigheden, die 
er zijn in het leven en ik ervaar 
het nu ook terug.’ 

Ik zag het ongeluk niet aan-
komen
‘Op Koningsdag, 27 april ging ik 
een dagje uit met een zieke col-
lega, die ik al 31 jaar ken. Hij was 
een vriend en studiegenoot. Ge-
durende 11 jaar was hij behoor-
lijk ziek. Hij leed aan de ziekte 
van Parkinson, had het best heel 
moeilijk en zei ook niet meer 
zo veel. Mensen die niks zeggen 
hebben aandacht nodig. Daarom 

ben ik met hem op stap gegaan, 
naar de Abdij van Tongerlo en 
naar de stad Geel in België. We 
hebben het heel mooi gehad. Op 
ons gemak, met een snelheid van 
70 kilmeter per uur reden we op 
een lange rechte weg terug naar 
huis, naar Helmond. De vracht-
wagen die ons schijnbaar tege-
moet kwam, wilde afslaan en de 
bestuurder heeft ons niet gezien. 
Ik heb het ongeluk niet zien aan-
komen, want de vrachtwagen 
kwam van opzij. 

De bestuurder reed aan mijn 
kant naar binnen. Er volgde een 
harde klap. Hierdoor ben ik maar 
een paar seconden weg geweest, 
want ik weet verder alles. Ik zat 
vast in de auto. Mijn collega Stu-
art lag rechts, een beetje onder-
uit. Hij zei ook helemaal niks. Ik 
begreep van de traumachirurg die 
hem bevrijd had, dat hij niks heeft 
geleden. Dit is een grote troost. 

Die klap was zo ontzettend groot, 
dat hij meteen in een diepe shock 
was. Ze hebben hem opgenomen 
in het ziekenhuis en geopereerd 
aan zijn darmen en in slaap ge-
houden. Ik moest wachten tot 
de brandweer kwam. Ze moes-
ten eerst het autodak eraf halen, 
voordat ik geholpen kon worden 
en met de ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd werd. Vanaf 
het moment dat ik op de opname 
kwam, werd ik zo buitengewoon 
goed verzorgd. Het was op en 
top. De hele dag en nacht door 
was er voordurend aandacht en 
het personeel was zo zorgzaam. 

Ik heb daar heel weinig pijn ge-
had. Nadat ik door een scan was 

gegaan, bleek dat ik zeven ribben 
had gebroken, een breuk in het 
bekken en borstbeen. En ik had 
een klaplong. In de twee weken 
dat ik daar verbleef ben ik heel 
goed opgeknapt. Acht dagen lag 
ik op de intensive care en vijf da-
gen alleen op de zaal. In de tijd 
dat ik in Geel lag heb ik 52 men-
sen op bezoek gehad en dat heeft 
mij heel erg goed gedaan. Daarna 
ben ik overgebracht naar het zie-
kenhuis in Uden. En hier moest 
ik eigenlijk gaan lopen en dat 
lukte niet. Er werd ontdekt, dat 
mijn beide hakken zijn gebroken. 
Rechts moet zo genezen en de 
linker hak wordt op maandag 23 
mei geopereerd. Hierna volgt er 
een periode van revalidatie. Van-
af die dag mag ik zes weken niet 
op de hak staan. Begin juli zou dat 
dan weer moeten gaan lukken. Ik 
hoop eind volgende week te kun-
nen gaan revalideren in de regio 
Uden. In de tijd dat ik hier lig heb 
ik ook al heel veel bezoek gehad. 
Van heel veel betrouwbare col-
lega’s. Daarnaast heb ik veel post 
gehad. Iedereen leeft mee. En ja, 
nu is het een kwestie van geduld.’ 

Mijn geloof is alleen maar 
sterker geworden
‘Al die tijd heb ik helemaal geen 
paniek en onrust gekend. Toen 
ik op de intensive care lag, zag 
ik het al aankomen, dat het met 
Stuart niet goed ging. Op 2 mei 
kwam de pastorale dienst aan 
mijn bed. Twee aardige dames, 
want er was geen priester in het 
ziekenhuis. 

Of ik de ziekenzalving wilde doen 
bij mijn collega-priester. Dat heb 
ik ook gedaan. Ze hebben mijn 
bed naar beneden gebracht, 
ik heb een kruisje gemaakt op 
zijn hand, de ziekenzalving zo-
als dat gaat en ik heb er vrede 
mee. Dit was mijn afscheid en 
dat was goed. Hij is uit zijn lijden 
verlost. Zijn bestaan was heel 
uitzichtloos. De dingen gaan zo-
als ze gaan. Waarom, dat weet 
niemand. Het is zoals het is. En 
een ongeluk kan iedereen over-
komen. Een verpleger in België 
vroeg mij: ‘gaat u hierdoor niet 
twijfelen aan uw geloof?’ Ik ant-
woordde: ‘Integendeel, mijn li-
chaam heeft een behoorlijke klap 
gekregen, maar mijn geloof zeker 
niet. Het is zelfs sterker gewor-
den.’ Voor mij voelt het als een 
keerpunt. Mij is beloofd, dat ik 
algeheel zal herstellen. Het is een 
kwestie van tijd. Van harte ben 
ik gewoon gezond. Alle metingen 
waren gewoon goed. Alleen de 
zuurstofinhoud van de klaplong 
was sterk gedaald, maar is nu 
alweer behoorlijk aan het klim-
men.’ 

Op 2 oktober gaan we feest-
vieren
‘Het is geen ramp, dat het 25- 
jarig jubileumfeest wordt uitge-
steld. Integendeel. Dit is gewoon 
goed. Anders ben ik er toch 
maar half en ik wil er helemaal 
zijn. Wat in het vat zit, verzuurt 
niet. Dus wordt het in plaats van 

29 mei 2 oktober. Om dan alsnog 
stil te staan bij dit gegeven. Maar 
het gaat niet om mij, het gaat om 
het geheel. Om het ‘samen kerk’ 
zijn. Ik gun het de parochianen, 
de gemeenschap. Feestvieren is 
goed en daarom doen we dat.’ 

We zijn één familie
‘Ik heb al veel bezoek gehad en 
ben overspoeld met mooie kaar 
ten. Het bezoek van onze nieuwe 
Bisschop Gerard de Korte heeft 
veel indruk op me gemaakt. Op 
Tweede Pinksterdag, twee dagen 
na zijn installatie was hij al hier. 
We hebben ruim een uur heel 
fijn met elkaar gesproken. 

Deze bisschop zal een verade-
ming zijn voor ons als pastores, 
maar ook voor alle mensen die 
betrokken zijn in kerk en maat-
schappij. De bisschop is er niet 
alleen voor mensen in de kerk, 
maar ook voor de mensen daar-
buiten. We zijn één familie. Dat 
merk ik ook aan de kaarten die 
ik krijg. Ik ontvang ze overal 
vandaan. Niet alleen van trouwe 
kerkgangers. Dit betekent, dat 
de kerk veel breder is dan wat er 
binnen samenkomt. Ik geloof ook 
van harte in de toekomst van de 
kerk.’

Ik wil gewoon bij de mensen zijn
‘Naar omstandigheden gaat het 
steeds beter. Het doet van bin-
nen natuurlijk wel het een en 
ander met me, maar het komt 
allemaal goed. Als maandag de 
operatie achter de rug is, dan 
bouw ik weer stapje voor stapje 
op. Ik hoop begin augustus weer 
in beeld te zijn. Misschien zullen 
de mensen me wel eerder zien. 
Maar vanaf dat moment wil ik het 
werk weer gaan oppakken. Nu 
is het allemaal in goede en be-
trouwbare handen van het pasto-
rale team en het bestuur. Pluk de 
dag, want het kan zomaar anders 
zijn. Ik zal straks heel dankbaar 
zijn, wanneer ik weer loop.’ Pas-
toor van de Laar haalt veel uit het 
geloof. 

Zijn lichaam heeft een optater ge-
had, maar zijn geloof zeker niet. 
‘Ik voel me nooit alleen, ik voel 
me altijd gedragen. Ook door 
de collega’s in het Bisdom Den 
Bosch. Ik wist niet dat het zo’n 
goede collega’s waren. De men-
sen, die ik niet verwacht komen 
aan mijn bed. Het is het jaar van 
de Barmhartigheid. We moeten 
de ballast niet meedragen, maar 
van ons afgooien. 

Daarom zijn we ook zo blij met 
Paus Franciscus en met Bisschop 
Gerard de Korte. Zij zijn echt 
een verademing voor ons alle-
maal. Naar de kerk gaan vind ik 
belangrijk, maar naar de mensen 
toegaan vind ik zeker zo belang-
rijk. Ik wil gewoon bij de mensen 
zijn.’ Met een gelukkige glimlach 
op zijn gezicht herhaalt hij de 
woorden, die recht uit zijn hart 
komen: ‘Als priester voel ik me 
nog steeds zielsgelukkig….’

Op palmzondag werd het gerestaureerde kapelletje aan de Schutsboom overnieuw ingezegend. De 
plechtige bijeenkomst in Brandevoort vond plaats in het bijzijn van het gilde St. Antonius Abt (Foto’s 
Cofoto, Mario Coolen).
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Lamellen, jalouzieën plisé 
ramen en deuren.

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Laat uw trap stofferen 
met tapijt voor E 295,-

Helmond
www.williesstoffering.nl

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

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

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

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Rolluiken, luifels, 
screens en garagedeuren

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Wilt u een familiebericht 
plaatsen? Mail naar: 

advertentie@damiaan
helmond.nl 

of bel: 0492-845350.

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

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

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

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

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

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

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

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

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

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

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
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Op de Ko 
S e n i o r 

High School in Ghana bouwt 
MOV Stiphout aan een hygi-
enisch 10 zits-toiletblok, een 
zogenaamd KVIP toilet. Op 
dit moment zijn de toiletvoor-
zieningen voor de bijna 1200 
leerlingen van deze school 
ontoereikend en  in vervallen 
staat. Dankzij uw bijdrage zul-
len wij dit project binnenkort 
kunnen voltooien.

Op de site www.movstiphout.nl 
kunt u hier meer over lezen.
Omdat Vastenactie ons project 
heeft goedgekeurd, zal Vasten-

actie de mooie opbrengst van E 
4210,30 ook nog eens met 50% 
verhogen! 
Namens de meisjes en jongens in 
Ko, Ghana, dankt MOV Stiphout 
iedereen die een bijdrage heeft ge-
geven tijdens de huis aan huis col-
lecte in Stiphout, de bussen in de 
kerken of een bedrag heeft over-
gemaakt naar de bankrekening van 
MOV Stiphout. We weten dat het 
de mensen in Ghana goed doet, 
dat zo ver weg zoveel mensen met 
hen zijn begaan...

Onze hartelijke dank hiervoor.

MOV Stiphout

Theo van de Ven heeft op 
zondag 5 juni uit handen van 

burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel de vrij-
willigerspenning van de gemeente Helmond ontvan-
gen. Hij kreeg deze onderscheiding vlak voor de ope-

ning van de jaarlijkse Vlooienmarkt. Theo zet zich al 
jarenlang in voor MOV Stiphout en de vlooienmarkt 
in het bijzonder. Voor de echtgenote van Theo was 
er natuurlijk een bloemetje. (Foto Cofoto, Mario 
Coolen). 

Vrijwilligerspenning voor 
Theo van de Ven

ST.  TRUDO

ST.  TRUDO

Opbrengst vastenactie 
MOV Stiphout

Met een groep jongeren willen we volgend 
jaar zomer op werkvakantie gaan naar 

Moldavië - Soroca om precies te zijn. Daar zullen de handen 
uit de mouwen gestoken worden want een eetzaal moet wor-
den gebouwd, muren geëgaliseerd, geverfd  en we organise-
ren een kinderkamp. Twee weken lang: werken, sport en spel, 
excursies. Kortom: een belevenis! Je kunt alvast op internet 
voorproeven zie: 
www.lst.nl/project/moldavie-soroca

De reis-, verblijf- en bouwkosten gaan we het komende jaar bij elkaar
verdienen door allerlei acties te organiseren, klussen te doen, fondsen
te werven etc. Daar willen we ook de hele gemeente bij betrekken.
Een klein jaar van voorbereiding voor twee weken Moldavië. Doelgroep: 
jongeren die bij vertrek (juli 2017) 15 jaar en ouder zijn. Voeg je eigen 
naam/parochie er aan toe, zodat het ook iets van jullie wordt/is!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
- Corine Beeuwkes-van Ede, predikante van de Protestantse Bethlehem-
kerk, Sperwerstraat 2, 5702 PJ Helmond. Tel. 085-7604455.
- Diaken Ton Schepens, Damiaanparochie Helmond tel. 0615690059

Onder het motto: Bouwen voor 
een ander is bouwen aan jezelf!

Wie gaat er mee 
naar Moldavië?

HELMOND

Wij kij-
ken terug 

op een bijzonder succesvol 
werkjaar. De twee aangebo-
den cursussen van ieder acht 
bijeenkomsten waren zeer 
goed bezet en werden heel 
positief beoordeeld door de 
deelnemers. 
De werkgroep wil daarom 
voortgaan op de ingeslagen 
weg en heeft haar plannen 
voor het komende werkjaar 
al weer opgemaakt.
Wij gaan u een drievoudig 
aanbod voorleggen:

1. Voortzetting van de kennisma-
king met het Oude (Eerste) Tes-
tament, dat volgens de Joodse in-
deling uit 3 delen bestaat: Thora, 
Profeten en de Geschriften. 
Twee jaar geleden stonden we stil 
bij de Thora (de eerste vijf boeken 
van het O.T.) Hierin wordt in ver-
halen en wetgeving de heilige leer 
ontvouwd.
Afgelopen jaar hebben we de Pro-
feten de revue laten passeren. 
Daarin konden we vooral lezen 
hoe de Thora wordt geactuali-
seerd en verkondigd.
Logisch vervolg hierop is om nu 
het derde en laatste deel van de 
Joodse Bijbel onder de loep te 
nemen: de Geschriften.  Dit deel 
bestaat uit een bonte verzameling 
van verhalen, gedichten, liederen 
en spreuken die je zou kunnen ka-
rakteriseren als het antwoord van 
de kinderen Israëls op de woorden 

van de Thora en de woorden van 
de profeten. Bekende namen van 
Bijbelboeken in dit verband zijn 
o.a. de Psalmen, Spreuken, Job, 
Hooglied, Prediker, Ruth en Es-
ther.

2. Sinds kort hebben wij een 
nieuwe bisschop: Mgr. Gerard de 
Korte. Een open, communicatieve 
man, die een duidelijke opvatting 
over geloven en kerk uitstraalt. 
In 2015 werd hij uitgeroepen tot 
Theoloog des Vaderlands.
 Onlangs verscheen een boek van 
zijn hand onder de titel: Geroepen 
tot hoop. Bouwen aan een barm-
hartige kerk.
In de inleiding schrijft hij, dat de 
deugd van hoop voor een krim-
pende en kwetsbare kerk letterlijk 
een geschenk uit de hemel is. De 
christelijke hoop is geworteld in 
de trouw van God (“die niet laat 
varen het werk van zijn handen”). 
Voor christenen heeft Gods trouw 
een gezicht gekregen in Jezus.
Omdat dit boek uitkomt in het 
Jaar van de Barmhartigheid spitst 
De Korte zijn verhaal toe op de 
vraag hoe een barmhartige kerk 
eruit moet zien. “Ze mag mensen 
niet vastpinnen op wat fout is ge-
gaan in hun leven. Als God ons in 
zijn onuitputtelijke liefde in Chris-
tus heeft aanvaard, wie zijn wij dan 
dat we elkaar niet van harte zou-
den aanvaarden. Als wijzelf leven 
van goddelijke vergeving, kunnen 
wij anderen de vergeving toch niet 
ontzeggen. Bouwen aan een bark-

hartige kerk is bouwen aan een 
kerk die mild en vergevingsgezind 
is en zo een spiegel vormt van 
Gods vriendelijkheid.”

Wij willen samen met geïnteres-
seerden dit boek van onze bis-
schop gaan lezen en bespreken en 
ter afsluiting nodigen we hemzelf 
uit  om met ons in gesprek te gaan 
en antwoord te geven op de vra-
gen waarmee we zijn blijven zitten.

3. Wat houdt ons geloof nu eigen-
lijk in? Waar draait het in wezen 
om? Waarom zou ik in deze tijd 
nog trouw blijven aan dit geloof, 
waarin ik weliswaar gedoopt ben, 
maar waar ik beperkt  aan heb 
deelgenomen?
Vooral jonge ouders die hun kin-
deren iets van ‘geloofsopvoeding’ 
willen meegeven, constateren nog-
al eens dat ze zelf vrijwel met lege 
handen staan. Hun eigen geloofs-
vorming  heeft om allerlei redenen 
tekort geschoten. 
U kunt van ons een concreet aan-
bod verwachten voor dit najaar.
In de volgende Damiaan (het sep-
tembernummer) zal een nadere 
uitwerking van onze plannen staan 
en wordt u tevens de gelegenheid 
geboden om in te schrijven op een 
of meer van de genoemde opties. 
De start is gepland in oktober.
Graag tot dan.

De werkgroep Catechese

Vanuit de werkgroep Catechese
DAMIAAN

Lieve nichten, lieve neven, 
Dit is tante’s testament. 
Tante kan niet eeuwig leven. 
Ook aan tante komt een end. 
Nooit kon mij een man behagen, 
Nooit werd mij wat raars gevraagd. 
Daarom sterf ik zonder klagen, 
Als een hoogbejaarde maagd. 
Om het afscheid te verlichten 
Laat ik als gedachtenis 
Aan mijn neven en mijn nichten 
Alles wat hun dierbaar is. 
Heel mijn leven was ik gierig. 
Dikwijls at ik korstjes brood. 
Zo te leven is plezierig 
Want dan ga je schatrijk dood. 
Voor mijn neef, de apotheker, 
Zijn de restjes medicijn, 
Want die drankjes zullen zeker 
Na mijn dood hem nuttig zijn. 
Laat zijn vrouw zich daaraan laven. 
Ik gun haar die restjes graag, 
Want haar tante wordt begraven 
Met een gans bedorven maag. 

Thans vermaak ik aan neef Arie 
Die zo van Mozart houdt 
Mijn bekroonde kunstkanarie 
Met een pakje havermout. 
Dominee schenk ik mijn poesjes 
Met hun mandje en hun bak 
Voor die twee gestreepte snoetjes 
Had hij allang een zwak. 
Aan mijn nichtje Mietekeetje 
Laat ik al mijn valse haar, 
Mijn gescheurde dejeunertje, 
Want dat kreeg ik zo van haar. 
Aan mijn meid met grijze haren 
Die samen met mij heeft geleefd 
Schenk ik wat zij al die jaren 
Uit mijn huis gestolen heeft. 
Iedereen heeft nu het zijne. 
Iedereen is ruim bedacht. 
Tante kan gerust verdwijnen. 
Tante heeft haar taak volbracht. 
Doch mijn geld heb ik vergeten. 
Och, wat maal ik om dat slijk: 
Mijn familie heeft te eten. 
Ik maak er dus de kerk mee rijk. 

Tante’s Testament
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