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Misintenties St. Lucia
Zaterdag
25 januari

Voor ernstig zieken, Pierre Cuynen vanwege trouwdag

Zondag
26 januari
Kerkkoor

Gezinsviering m.m.v. Kindcentrum In het Hart van het Hout
Martin van den Berkmortel, Anny Kweens-van Venrooij, Mathieu de Bie, Hans Hafkenscheid ter
gelegenheid van geboortedag, Willy van der Linden van Hout vanwege trouwdag, Ouders van
Kilsdonk-van Asten, Marille en Jos, overleden familie Dirks-Kanters
Theo Brummans vanwege sterfdag en verjaardag en voor Anneke Brummans-van Lieshout, Riet de
Ruijter-Manders
Hoogmis
Martin van den Berkmortel, Anny Kweens-van Venrooij, Mathieu de Bie, Broer Boxstart en Fridie
Boxtart-van Bokhoven, Noud en Nellie Meulendijks-Smits, overleden ouders Lenders-Bosch

Zaterdag
1 februari
Zondag
2 februari
Kerkkoor

Misintenties St. Trudo
Zondag
26 januari
Femmes de
Notre Dame
Zondag
2 februari
Trudokoor

Ellen Smithuis-Kok, Riek Merks-Reloe, Ria Verhoeven-van Poppel, Huub Rijkers, Martien van Rooij,
Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Francien van den Elsen-Knoops, Dora Hekkensvan Haandel, Fransje Hornix-Bloemen, Yolanda Buiteman-van den Eertwegh
Joop Smits, Henk Helsper en Hanny Helsper-Bloemen, André Krösing, Stephanie Wever-Fentener
van Vlissingen, overleden ouders Frits en Lena van Vlerken-Verhagen, dochter Helma en kleinkind
Mariska, Bénédicte Raymakers en Doede Doedes Breuning ten Cate, Albert Bergmans, Aart
Swinkels., Overleden ouders Karel en Miet van Vijfeyken, Pieter de zoon en Marianne de dochter,
Henk Sengers, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs

Misintenties Helmond-West
Zaterdag
25 januari

Voor ernstig zieken

Zaterdag
1 februari

Om meer mildheid en begrip in de samenleving

Misintenties Damiaanhuis
Donderdag
30 januari
Donderdag
6 februari

Om meer mildheid en begrip in de samenleving
Voor vrede in de wereld

Vrijwilligers gevraagd
Voor de vele werkzaamheden in de pastorie van Stiphout met betrekking tot de administratie en/of
gastvrouw/gastheer functie, zijn wij dringend op zoek naar enkele mensen die ons willen helpen.
Als u met de computer om kunt gaan en bereid bent om enkele administratieve zaken te doen, bent u van harte
welkom. Maar ook voor diegene die de rol van gastheer/gastvrouw op zich willen nemen en ondersteuning willen
verlenen bij o.a. de inkoop voor de parochie, zijn meer dan genoeg mogelijkheden.
Graag zouden wij onze huidige groep willen uitbreiden met minimaal 4 mensen die één of enkele ochtenden in de
week beschikbaar willen en kunnen zijn.
Ook de groep acolieten zou er graag enkele mensen bij willen hebben, zodat we als parochie steeds op een waardige
manier kunnen bijdragen aan een passend afscheid.
Mocht u nadere informatie wensen of uw interesse kenbaar maken, neem dan contact op met diaken Ton Schepens,
0615690059.

Kerkbalans 2020: “Geef voor je kerk”
In januari 2020 zullen vele gezinshoofden van onze parochie Heilige Damiaan de Veuster een brief ontvangen waarin
wij U vragen om de parochie te ondersteunen.
Onder de naam Kerkbalans wordt landelijk aandacht gevraagd voor het samen dragen van de kerk in financiële zin.
Het thema is: “Geef voor je kerk”. Om ook in de komende generaties op een moderne manier kerk te kunnen blijven,
moeten we ook echt om elkaar geven. Zowel in pastorale -, diaconale -, liturgische - als ook in financiële zin. Wij
blijven proberen verbindingen te leggen tussen verschillende generaties, culturen, rijk en arm, ver weg en dichtbij.
Dat doen wij door een open en gastvrije geloofsgemeenschap te zijn waar iedereen van harte welkom is.
Graag willen wij dank zeggen aan diegene die ons reeds jaren ondersteunen, maar ook vragen wij om ondersteuning
aan diegene die dat tot nu toe nog niet gedaan hebben.
Om het een en ander te kunnen realiseren hebben wij een financiële ondersteuning hard nodig.
Wij verzoeken u daarom vriendelijk om vrijwillig een bijdrage te doen voor het in stand houden van onze parochie.
Geef net als wij om onze kerk. Als geloofsgemeenschap, maar ook voor het in stand houden van onze prachtige
kerkgebouwen.
Indien u voor half februari 2020 geen brief heeft ontvangen, dan vragen wij u hierbij om een vrijwillige bijdrage te
doen. Dit kan door overschrijving op een van onderstaande bankrekeningnummers onder vermelding van uw naam en
gezinsbijdrage 2020.
T.n.v. Parochie H. Damiaan de Veuster, Helmond
Inzake Lucia
Iban NL 56 RABO 0171027507
Inzake OLVrouw Iban NL 91 RABO 0162 438 982
Inzake Trudo: Iban NL 54 RABO 0149 600 534
Heel hartelijke dank,
Bestuur en Pastoraal team.

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 3 februari 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 .

