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St. Lucia

Za: 19.00 uur
Zo: 09.30 uur
St. Trudo
Zo: 11.00 uur
Helmond-West Za: 17.00 uur
Damiaanhuis
Do: 19.00 uur
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Activiteiten
Zaterdag
29 aug
Zaterdag
29 aug
Zondag
30 aug

HelmondWest
St. Lucia
kerk
St. Trudo
kerk

17 uur: Afscheidsviering diaken Ton Schepens i.v.m. pensionering
19 uur: Afscheidsviering diaken Ton Schepens i.v.m. pensionering
11 uur: Afscheidsviering diaken Ton Schepens i.v.m. pensionering

Misintenties St. Lucia
Zaterdag
22 aug
Zondag
23 aug

Zaterdag
29 aug
Zondag
30 aug

Goen Keeren-Rooijakkers, Nelly van Bussel-van Oss, Freddy van Brussel
Riet de Ruijter-Manders wegens jaargetijde, Cisca Schepers-van de Mortel, Riet Lingers-Manders,
Toos Melis-Büchner, Antonetta Tans-Hendriks, Annemie van de Warrenburg-Nouwens, Toos van
den Broek-Bax, Jan van Rest, Hyacintha Otten-van Wetten, Annemie Kandelaars-Verschure,
Willemien van Roij-van Stiphout, Sjaan van der Linden-van Schaik, Bep van Rijsingen-van Gennip,
Wilma van den Berg-Snijders
René Michielsen, Harrie van Asten en overleden ouders van Asten-v/d Kerkhof en ouders WeijtsJanssen, Marian van den Bosch-Raijmakers
Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders, Martien Dirks , Jan van der Linden, Piet Keijzer,
Graard en Marie Keijzer van der Helm, Jan en Mien Cornelissen-van den Heuvel

Misintenties St. Trudo
Zondag
23 aug

Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden, Carol Branderhorst-Franklin

Zondag
30 aug

Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Roos van de Kerkhof-Peters, Riet van den
Eertwegh-van der Heijden, Piet Hein van Thiel, Ton van Wetten

Misintenties Helmond-West
Zaterdag
22 aug
Zaterdag
29 aug

Theo van Mullekom
Intentie voor allen die zich in een troosteloze situatie bevinden

Misintenties Damiaanhuis
Donderdag
27 aug

Voor scholen die weer begonnen zijn, dat de organisatie met alle aanpassingen goed verloopt en
dat het onderwijs van goede kwaliteit blijft met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere
leerling

Diaken Ton Schepens pensioneert
In het weekend van 29 en 30 augustus zal onze diaken Ton Schepens een punt zetten achter zijn werkzame leven
omdat hij per 1 mei jl. officieel met pensioen is gegaan.
Op zaterdagavond zal Ton mee voorgaan in de viering in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna om
17:00 uur, en om 19:00 uur in de Sint Luciakerk.
In zijn overweging zal hij benadrukken waar het evangelie hem toe heeft aangesproken en hoe dat in het pastoraat
om nabij te zijn tot uitdrukking komt.
In de Sint Trudokerk zal op zondagmorgen om 11:00 uur een feestelijke viering zijn met aansluitend een vendelgroet
door het Gilde en een receptie.
Aangaande de viering op zondagmorgen zijn wij helaas beperkt door de maatregelen omwille van het Covid-19 virus.
Dit houdt in dat er in de kerk max. 100 personen aanwezig kunnen zijn. Er worden in de naastgelegen pastorietuin
plaatsen gecreëerd waar nog eens honderd personen de viering via een live-stream op een beeldscherm kunnen
volgen. Ook thuis zal de viering via live-stream te volgen zijn. Ga daarvoor naar Helmond.live op uw PC of tablet.
Om aanwezig te zijn tijdens de viering op zondag verzoeken wij u om zich aan te melden via het parochiesecretariaat
aan de Dorpsstraat 34 of telefonisch (0492-52 31 47) op werkdagen van 09:30 uur – 12:00 uur.
De wens van Ton is de collecte voor de goede doelen die we in de parochie kennen en die gebundeld worden in het
PCI (parochiële caritas instelling).
Aansluitend aan de viering en de vendelgroet wordt de receptie gehouden waar iedereen welkom is. Diaken Ton zal in
de kerk staan waar u op gepaste afstand een ‘hand kunt geven op de wijze van het nieuwe normaal’. Vanuit de kerk
kunt u vervolgens naar de tuin lopen waar gelegenheid is om aan tafels te gaan zitten of staan met respect voor de
gepaste afstand. Wie de receptie verlaat kan dat doen via de poort van de tuin.
Wij hopen dat u met velen naar de receptie kunt komen zodat onze diaken Ton Schepens er een onuitwisbare goede
herinnering aan zal overhouden.
Namen het bestuur van de parochie Heilige Damiaan de Veuster,
Pastoor Norbert Swagemakers

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 30 maart 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 .

