Vieringen
St. Lucia

Za: 19.00 uur
Zo: 10.15 uur
St. Trudo
Zo: 10.30 uur
Helmond-West Za: 17.00 uur
Damiaanhuis
Do: 19.00 uur

Nieuwsbrief: 18-10-2019
Jaargang 01 Nummer 02
Verschijnt 1x per 2 weken

Misintenties St. Lucia
Zaterdag
19 oktober
Zondag
20 oktober
Zaterdag
26 oktober
Zondag
27 oktober

Truus van de Rijt – Beekers; Johan Habraken en Martien van Stiphout; Rosa
Nguxen Thi Nghi
Johan Spekken-Coenengracht; Piet en Mina Joosten van Dijk vanwege
verjaardag en overleden familieleden; Jos van Lieshout vanwege geboortedag
Hans Hafkenscheid vanwege sterfdag

Misintenties St. Trudo
Zondag
20 oktober
Zondag
27 oktober

Henk Helsper en Hanny Helsper-Bloemen, Sjef Soeterboek, Ine Toll, Tina de
Lorenzo, Femke van Stiphout, Noud van Bragt, Nel Corstens-Swinkels, Jan
Colen, Nelly Rooijackers-Konings, Cornelis Sanders, Jan Dillen, Julie LoopLemans, Mien van der Heijden en Jan de zoon
Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de Jong, Piet van
Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Harry Sanders, Antonius Rooijakker en
Martina Habraken de echtgenote, overleden ouders De Kok-van de Berk en
Ciska de dochter, Ellen Smithuis-Kok, Riek Merks-Reloe, Ria Verhoeven-van
Poppel, Huub Rijkers, Martien van Rooij, Frits en Dora Coolen-Evers

Misintenties Helmond-West
Zaterdag
19 oktober
Zaterdag
26 oktober

Anny van de Mortel-van de Westerlo

Misintenties Damiaanhuis
Donderdag
24 oktober
Donderdag
31 oktober

Giel Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk v.w. sterfdag papa

Activiteiten
Zondag
20 oktober
Donderdag
24 oktober
Vrijdag
25 oktober
Zaterdag
26 oktober

St. Lucia

11.30 uur: dopen Jip Welten.

Zaal De Koning

Vrijwilligersavond parochie heilige Damiaan de Veuster.

Zaal de Koning

Zaterdag
26 oktober

St. Trudobegraafplaats

Zaterdag
2 november

Hortsedijk
begraafplaats

Zaterdag
2 november

St. Luciakerk

Zaterdag
2 november

St. Trudokerk

14.00 uur: eucharistieviering t.g.v. het 40 jarig bestaan van
“De Zonnebloem”.
van 10-12 en van 14-16 uur koffie en thee op de St. Luciabegraafplaats voor de nabestaanden die de graven van hun
dierbaren komen bezoeken/schoonmaken.
van 14-16 uur koffie en thee op de St. Trudo-begraafplaats
voor de nabestaanden die de graven van hun dierbaren gaan
bezoeken/schoonmaken.
van 14-16 uur koffie en thee op de begraafplaats Hortsedijk
voor diegenen die hun dierbaren komen bezoeken.
16.30 uur: korte gebedsdienst met medewerking van het
Mariakoor, met aansluitend een zegening van de graven. Ook
kunnen er weer graflichten gekocht worden, die men op het
graf van hun dierbare kan zetten.
19.00 uur: een speciale dienst voor alle overledenen, maar in
het bijzonder voor de overledenen van wie we het afgelopen
jaar afscheid hebben genomen.
19.00 uur: een speciale dienst voor alle overledenen, maar in
het bijzonder voor de overledenen van wie we het afgelopen
jaar afscheid hebben genomen. Aansluitend aan deze dienst
zullen de graven op het kerkhof St. Trudo, naast de kerk,
gezegend worden.

St. Luciabegraafplaats

Adreswijziging? Geef het ook aan ons door!
Eind oktober 2019 worden de rekeningen verzonden voor de graf- en urnrechten van de St.Luciabegraafplaats die volgend jaar verlopen. Mocht Uw adres soms niet meer juist zijn, geef dan het
goede adres dan door aan de beheerder Arnoud Meulendijks.

Bisschop op bezoek
Op donderdag 10 oktober bezocht bisschop de Korte ons dekenaat Asten-Helmond. Het was een
informele ontmoeting met de pastorale beroepskrachten die een benoeming of een zending hebben,
en met de parochiebesturen. Mgr. de Korte begon met hoe hij het bisdom drie jaar geleden aantrof
bij zijn komst op 14 mei 2016, de ontwikkelingen a.d.h.v. het beleidsplan Bouwen in Vertrouwen en
de ontwikkelingen die verder gaan. De bisschop neemt de wereld en de tijd waarin wij leven serieus
en zoekt naar de plaats die de Katholieke Kerk daar in kan nemen. Maar ook voelt hij het belang van
nieuw leven in de parochies. Doorgaan op de manier waarop we het altijd gedaan hebben is te
weinig, er moeten ook nieuwe wegen worden bewandeld. In de gesprekken die daarop volgden
kwamen de moeilijkheden en mogelijke kansen aan bod. Het is duidelijk dat onze bisschop dicht bij
het leven van de werkelijkheid wil zoeken naar wat wij allemaal samen belangrijk vinden. Op die
manier moedigt hij ons allemaal aan om onze weg als parochie te gaan met hoop en vertrouwen.
Vrijwilligers gezocht bij LEVgroep
De Vrijwillige Thuiszorg, onderdeel van LEVgroep, zoekt vrijwilligers die bij mensen op bezoek willen
gaan, die door ziekte of beperking niet veel contact hebben en niet vaak meer buiten komen.
Aanmelden kan via 0492-598989 of vrijwilligethuiszorg@levgroep.nl.
Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 28 oktober een mail naar
redactie@damiaanhelmond.nl of geef de kopij af bij een van de secretariaten van de parochie.
Kijk voor meer informatie ook eens op www.damiaanhelmond.nl

