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Activiteiten
Dinsdag
22 sept
Zondag
27 sept
Zondag
27 sept

St. Lucia kerk

19.00 uur: Herdenkingsviering Bevrijding Mierlo-Hout

St. Lucia kerk

10.45 uur: doop Emma en Merel van de Kerkhof

St. Lucia kerk

11.15 uur: doop Kyano Klaassen

Misintenties St. Lucia
Zaterdag
19 sept
Zondag
20 sept

Donderdag
24 sept
Zaterdag
26 sept
Zondag
27 sept
Donderdag
1 okt

om roepingen van medewerkers in het pastoraat en het kerkelijk leven
Wilma van den Berg-Snijders vanwege trouwdag, Cisca Schepers-van de Mortel, Toos MelisBüchner, Antonetta Tans-Hendriks, Annemie van de Warrenburg-Nouwens, Toos van den BroekBax, 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, Rosa Nguyen Thi
Nghi
voor een voorspoedige ontwikkeling van een veilig en goed vaccin tegen het Covid-19 virus
Harrie van Asten, Marian van den Bosch-Raijmakers, Jan Keeren
Jan Keeren, André de Bruijne, Martien Dirks , Jan van der Linden
om oplossingen van rust en vrede, waar huiselijk geweld speelt

Misintenties St. Trudo
Zondag
20 sept

Femke van Stiphout, Pauline Meijer-Termeer, Frans Cornelissen, Miel van der Heijden, Riet
Raijmakers-Cunnen, Roos van de Kerkhof-Peeters, Annie Meulendijks-Hendrix, Pieter de Bok

Zondag
27 sept

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
19 sept
Zaterdag
26 sept

om roepingen van medewerkers in het pastoraat en het kerkelijk leven
Theo van Mullekom

Bevrijding zet aan tot nadenken over vrijheid

door Pastoor Swagemakers

Vorig jaar trok een indrukwekkend peloton voertuigen door de Hoofdstraat met geüniformeerde mannen die een
levendige indruk gaven van hoe het er vijfenzeventig jaar geleden uitzag. De voertuigen, wapens,
communicatiemiddelen en kleding steken schril af met die van de huidige tijd. Het was grappig om basisschool
leerlingen in het Engels te horen spreken tegen de bestuurders: “you are good!” Zij zagen er inderdaad uit als helden.
Het is waardevol dat wij niet willen vergeten wat voor offers er gebracht zijn zodat mensen als ik konden worden
geboren en opgroeien in vrijheid, vrede en welvaart.
Facebook is ooit bedacht om in absolute vrijheid zoveel mogelijk mensen met elkaar in verbinding te stellen. Het
merkwaardige is dat deze absolute vrijheid moet worden ingeperkt omdat er niet alleen maar met goede bedoelingen
van Facebook gebruik gemaakt wordt. Nepnieuws, manipulatie bij verkiezingscampagnes en discussies over
Zwartepiet en Black Lives Matter maken dat ook Facebook grenzen kent. Wie of wat bepaalt de grens van het
betamelijke?
In het Bijbelboek Spreuken staan mooie teksten die wijzen naar ons innerlijk. Daar vinden we de plek om vrij te zijn,
zuiver, eerlijk en goed. Een paar verzen ter overweging:
Spreuken 3,3-4.

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.

Spreuken 4,23.

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 28 september 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 .

