
   

 

 

 
 

Activiteiten 
Dinsdag 
31 december 

St. Lucia kerk 19.00 uur: Oudejaarsviering met volkszang 
 

Woensdag 
1 januari 

St. Trudo kerk 10.30 uur: mis met m.m.v. Femmes de Notre Dame 

Woensdag 
1 januari 

St. Lucia kerk 10.15 uur: hoogmis m.m.v. het kerkkoor.  

Maandag 
6 januari 

 Feest van Driekoningen, we vieren dit in de missen op 4 en 5 januari 

 

Misintenties St. Lucia 
Zaterdag 
28 december 
Volkszang 

Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef 
Theo en Anneke Brummans-van Lieshout 

Zondag 
29 december 
Seniorenkoor 

Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef 
Piet Keijzer, Graad en Marie Keijzer-van der Helm, Jan en Mien Cornelissen-van den Heuvel 

Woensdag 
1 januari 
kerkkoor 

Hoogmis: Heilige Maria, Moeder van God 
Overleden ouders Janssen-Steeghs en familie, Daan Swagemakers en overleden familie 
Swagemakers-Gockel 

Zaterdag 
4 januari 

Openbaring des Heren (Feest van Driekoningen) 
Overleden ouders Weijts-Janssens 

Zondag 
5 januari 
kerkkoor 

Openbaring des Heren (Feest van Driekoningen) 
Harrie van de Laar, Martin van den Berkmortel, Anny Kweens-van Venrooij, Mathieu de Bie, Broer 
Boxstart en Fridie Boxtart-van Bokhoven, Noud en Nellie Meulendijks-Smits, Noud en Bennie 
Meulendijks en hun ouders 

 

Misintenties St. Trudo 
Zondag 
29 december 
Femmes de 
Notre Dame 

Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de Jong, Jan van Berkel en Helena van 
Weick de echtgenote, Ellen Smithuis-Kok, Riek Merks-Reloe, Ria Verhoeven-van Poppel, Huub 
Rijkers, Martien van Rooij, Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch 

Woensdag 
1 januari 

Voor het welzijn van onze parochie 

Zondag 
5 januari 
Trudo koor 

Joop Smits, Henk Helsper en Hanny Helsper Bloemen, André Krösing, Stephanie Wever-Fentener 
van Vlissingen, Martien van Bree, Jan en Jeroen Huysmans, Albert Bergmans, Aart Swinkels 

 

Misintenties Helmond-West 
Zaterdag 
28 december 
Volkszang 

Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef 

Zaterdag 
4 januari 

Intentie voor kinderen in oorlogs- en conflictgebieden 

 

Misintenties Damiaanhuis 
Donderdag 
2 januari 

Voor het welzijn van onze parochie 

Donderdag 
9 januari 

Voor het welzijn van onze parochie 

 

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: 27-12-2019 

Jaargang 01 Nummer 07 

Verschijnt 1x per 2 weken 

Zie ook www.damiaanhelmond.nl 



 

 

 

Tarieven 2020 
De tarieven die wij hanteren zijn volgens de richtlijnen van het Bisdom Den Bosch. Voor de tarieven die wij in 2020 
hanteren verwijzen we u naar onze website. Hier kunt u ze vinden: https://damiaanhelmond.nl/parochie/tarieven. 
Een misintentie kost net als in 2019 € 12,-. 

 

Gregoriaans koor (Schola Cantorum St.Trudo) 40 jaar 
In januari 2020 bestaat het gregoriaans koor (Schola Cantorum St.Trudo) 40 jaar. Wij vieren dat op de derde zondag 
van januari (19 januari). Tijdens of na de dienst zullen twee jubilarissen worden gehuldigd. Tevens zullen wij de 
aanwezigen trakteren bij de koffie. 

 

Schuldhulpmaatje Helmond zoekt vrijwilligers 

In ons land is in toenemende mate sprake van een niet beheersbare individuele schuldenproblematiek. De Landelijke 
overheid heeft de daadwerkelijke aanpak van dit probleem verschoven naar de gemeentes. Dat levert soms 
verschillende manieren van aanpak op tussen gemeentes en dus ook voor individuele burgers. In Helmond wordt de 
uitvoering van schuldhulpverlening zowel professioneel als door vrijwilligersorganisaties gedaan. Eén van de 
vrijwilligersorganisaties is Schuldhulpmaatje Helmond (www.schuldhulpmaatje.nl/helmond) die ook samenwerkt met 
de Gemeente Helmond en andere schuldhulpverleningsorganisaties.  
We zijn officieel in 2018 van start gegaan met het professioneel opleiden van zogenaamde “Maatjes” die 
(schuld)hulpvragers begeleiden. Inmiddels zijn er al een aantal hulpvragers in begeleiding en hebben we al 
hulpvragers succesvol geholpen. Een begeleidingstraject kan soms maanden tot een jaar duren omdat we graag willen 
dat niet alleen de bankrekening schuldenvrij is maar ook de oorzaak van het ontstaan van schulden succesvol is 
aangepakt. Een maatje is steeds als coach, klankbord, praktische hulp, motivator én verwijzer beschikbaar om de 
hulpvrager terzijde te staan. De hulpvrager moet het uiteindelijk zelf allemaal doen. Dat is onze aanpak en daar gaan 
we voor! 
 
Omdat het aantal hulpvragen aan het toenemen is, zijn we op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die zich willen 
inzetten voor het weer op de rit krijgen van een gezonde en toekomstbestendige financiële huishouding van 
hulpvragers. 

 

2020 

 
Namens bestuur en pastores  

 
wensen wij u een  

 
voorspoedig en gezond nieuwjaar! 

 
 

 

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 6 januari 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 . 


