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Activiteiten
Zaterdag
16 november
Woensdag
20 november
Donderdag
21 november
Maandag
25 november
Maandag
9 december

Kerk St. Lucia

19.00 uur: Viering van het Vormsel met medewerking van het
koor Lighthouse
Kerk St. Trudo 14.00 uur: koperpoetsen in de kerk. Vele handen maken licht
werk!
Kerk Helmond- 13.30 uur: kerkpoetsen
West
Parochie St.
19.30 uur: Verdieping Evangelie Matteüs o.l.v. J. Vogels
Trudo
Parochie St.
19.30 uur: Verdieping Evangelie Matteüs o.l.v. J. Vogels
Trudo

Misintenties St. Lucia
Zaterdag
16 november
Zondag
17 november
Zaterdag
23 november
Zondag
24 november

Johannes Swinkels en Godefrida Swinkels-van den Heuvel, Annie van den
Heuvel, René Michielsen
Annie van Lieshout wegens sterfdag; Jan en Anna Klomp-Verhees vanwege
verjaardag, Wim Jeurgens en zoon Willem Jeurgens
Henk Roefs en Maria Roefs-Koonings
Intentie voor de levende en overleden leden van het kerkkoor Cantemus
Domino, Jan en Lien Verrijt-van Mierlo en hun zoon Johan, Annemarie van
Bussel-Hendriks vanwege verjaardag, Truus van de Rijt-Beekers, Giel Verspaget
en Martina Verspaget-van Dijk

Misintenties St. Trudo
Zondag
17 november
Zondag
24 november

Cornelis Sanders, Atty van der Meulen-Meijer, Julie Loop-Lemans, Bénédicte
Raymakers en Doede Doedes Breuning ten Cate
Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de Jong, Piet van
Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Ellen Smithuis-Kok, Riek Merks-Reloe
Ria Verhoeven-van Poppel, Huub Rijkers, Martien van Rooij, Anneke van der
Els-van Dijk, Chris Schriks en dochter en schoonzoon Mark en Marcia Schriks,
Martje van den Heuvel-Verkuijlen, Martin van de Kimmenade

Misintenties Helmond-West
Zaterdag
16 november
Zaterdag
23 november

Intentie om rust, vrede en kracht
Voor het welzijn van onze parochie

Misintenties Damiaanhuis
Donderdag
21 november
Donderdag
28 november

Uit dankbaarheid en om zegen vanwege trouwdag

Vormsel
Op zaterdag 16 november zal Deken Paul Janssen eenentwintig vormelingen d.m.v. het sacrament
kracht van de heilige Geest schenken. Met het vormselproject In Vuur en Vlam, hebben de
vormelingen zich bij gastouders voorbereid op deze viering. De inhoud van het project begint met het
feit dat mensen met dilemma’s te maken krijgen in hun leven, en daarmee voor keuzes komen te
staan. In het maken van de keuze is het fijn om geholpen te worden maar ook om te durven kiezen,
want dat is niet altijd gemakkelijk.
Ook God helpt bij het maken van keuzes, maar hoe doet God dat en hoe ga ik met God om?
De keuze om mee te willen leven met de droom die Jezus met de wereld heeft, is aan bod gekomen.
Net als de leerlingen kunnen wij in vuur en vlam raken (=enthousiast worden voor).
De weg die we willen bewandelen naar een wereld waarvan wij dromen die samenvalt met de wereld
die God voor ons droomt, hoeven we niet in ons eentje alleen te gaan, maar samen met alle
gelovigen. In de geloofsbelijdenis wordt dat kort en bondig samengevat, en daarmee gaat ieder aan
de slag om te bouwen aan wat wij noemen het Rijk van God.
In de volgende nieuwsbrief hopen we op wat reacties van de vormelingen zelf.

Ervaring deelname workshop kerkmuziek

verslag: Ria Snijders

Op maandag 7 oktober j.l. hebben we met 2 personen van het kerkkoor Cantemus Dominus
deelgenomen aan de workshop over kerkmuziek in de Willibrorduskerk in Deurne. We werden hier
warm ontvangen door enkele leden van het bisdom. We hebben geleerd hoe eenvoudige liederen
mooi gezongen kunnen worden. Alles was onder bezielende leiding van Jeroen Felix, met zangers en
zangeressen van de St. Jan (Kathedraal in ’s-Hertogenbosch) en de Lambertuskerk in Helmond. Het
was een fijne en inspirerende avond waar we vooral fijn hebben kunnen zingen.

Uitstapje naar Leuven

verslag: Rie van de Velden en Liesbeth Wolters

Op 17 oktober j.l. vond het jaarlijkse reisje naar Leuven plaats voor leden van onze Damiaanparochie,
dit jaar samen met een groep enthousiaste “nieuwe“ parochianen uit Uden van onze “oude” Pastoor
John van de Laar. Het pastorale team was goed vertegenwoordigd met de Pastores Norbert
Swagemakers en John van de Laar, en diakens Ton Schepens en Dudley Martina.
Alles bij elkaar een mooi gezelschap van ruim 40 personen, bijna een bus vol, bracht in de ochtend
een bezoek aan Tremelo, de geboorteplaats van Damiaan de Veuster, naamgever van onze parochie.
In het Damiaanmuseum werden de gasten rondgeleid door een zeer enthousiaste dame, die véél
meer te vertellen had dan zij kwijt kon in de beperkte tijd die haar ter beschikking stond!
Indrukwekkend is het levensverhaal van Damiaan, vooral zijn verblijf op het eiland Molokaï, waar hij
zich inzette voor de melaatsen, letterlijk tot zijn laatste snik.
Verder ging het naar Leuven, waar na een eenvoudige en smakelijke lunch in het Damiaancentrum de
Heilige Mis werd gelezen voor het gezelschap.
De deelnemers konden in de middag hun tijd naar eigen inzicht besteden: Het Damiaancentrum
bekijken, of de binnenstad van Leuven in, met zijn Begijnenhof, monumentale kerken, prachtige
stadhuis en niet te vergeten gezellige terrasjes met heerlijke biertjes.
Op tijd, eigenlijk te vroeg natuurlijk, met de bus weer terug. In Soerendonk werd de dag afgesloten
met een gezellig diner.
Het was een gezellige en inspirerende dag, waarop mensen uit verschillende delen van de stad en van
de provincie zich verbonden voelden met elkaar. Dank aan vooral Ton Schepens voor de goede
organisatie!

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 25 november 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. Aanmelden op de elektronische
nieuwsbrief kan via redactie@damiaanhelmond.nl.

