
   

 

 

 
 

Activiteiten 
5/6 dec Alle kerken Tweede week van de Advent 
9 dec Basisscholen Start kerstpakketten aktie 2020 (in de volgende nieuwsbrief meer informatie) 
12/13 dec Alle kerken Derde week van de Advent 
19/20 dec Alle kerken Vierde week van de Advent 
Do. 24 dec St. Lucia kerk 19.00 uur: kerstviering met muziek en zangers (via livestream te volgen) 
Do. 24 dec Bethlehemkerk 20.00 uur: vredesviering i.s.m. met alle Helmondse kerken 
Do. 24 dec St. Trudo kerk 21.00 uur: kerstviering met muziek en zangers (via livestream te volgen) 
Vr. 25 dec St. Lucia kerk 09.30 uur: kerstviering met orgelspel en zang (via livestream te volgen) 
Vr. 25 dec Bethlehemkerk 10.00 uur: oecumenische viering 
Vr. 25 dec St. Trudo kerk 11.00 uur: kerstviering met orgelspel en zang (via livestream te volgen) 
Vr. 25 dec St. Lucia en St. 

Trudo kerk 
14.00 uur – 16.00 uur: kerk open om kerststal te bezoeken 

Zat. 26 dec St. Lucia kerk 09.30 uur: kerstviering met orgelspel en zang (via livestream te volgen) 
Zat. 26 dec St. Trudo kerk 11.00 uur: kerstviering met orgelspel en zang (via livestream te volgen) 
Zat. 26 dec St. Lucia en St. 

Trudo kerk 
14.00 uur – 16.00 uur: kerk open om kerststal te bezoeken 

Zon. 27 dec St. Lucia en St. 
Trudo kerk 

Reguliere vieringen om resp. 09.30 en 11.00. Aanmelden via 
secretariaat@damiaanhelmond.nl 

 

 

Misintenties St. Lucia 
Zondag 6 dec Riek van Doorn-Verstappen; Ria Haast-Bombeeck; Sjef Remmen en Annie Noordman; Noud en 

Nelly Meulendijks-Smits 
Zondag 13 nov Ad van Stiphout; Riek Otterdijk-Berends 

 

Misintenties St. Trudo 
Zondag 6 dec 
 

Albert Bergmans, Aart Swinkels, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs, 
Mieke Pleging-de Roij, Sophia van der Pas-Swinkels, Antoon Derks, Jo van Hoof-Hagebols, Jan van 
de Koevering, John Raymakers, Ad Mutsaers, Hendrik Merks, Elly Swinkels-Strijbosch, Dein van 
Soest-Drukker; Anny Swinkels-Soille 

Zondag 13 dec 
 

Dora Hekkens-van Haandel, Francien van den Elsen-Knoops, Fransje Hornix-Bloemen, Yolanda 
Buiteman-van den Eertwegh, Do Sanders-Peulen en Cor Sanders, Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans 
van der Meulen, Gerard de Wit, Harry Sanders en mevrouw Sanders-Peulen 

 

Misintenties Helmond-West 
Zaterdag 5 dec Mia van de Reek-Canters 
Zaterdag 12 dec Voor de velen voor wie de decembermaand geen feestmaand is, maar een zware last 

 

 

  

Vieringen 
St. Lucia Zo: 09.30 uur 

St. Trudo Zo: 11.00 uur 

Helmond-West Za: 17.00 uur 

Nieuwsbrief: 04-12-2020 

Jaargang 02 Nummer 13 

Verschijnt 1x per 2 weken 

Zie ook www.damiaanhelmond.nl 



 

Aangepaste kerstvieringen i.v.m. corona 
Op kerstavond, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag, als ook op Oudjaar en Nieuwjaar wordt in besloten kring een 
eucharistieviering verzorgd, die alleen via de livestream gevolgd kan worden. Ga daarvoor naar onze website 
www.damiaanhelmond.nl en klik op de icoon van de Luciakerk of de Trudokerk om bij de viering te komen. De 
uitzendingen zijn ook later nog gedurende ongeveer één week te bekijken. U gaat daarvoor naar: Kerkdienstgemist.nl 
en tikt de naam van de kerk in. 

 

 

 

 

Kerstpakkettenactie Damiaanparochie 2020                                                 door diaken Ton Schepens 
In goed overleg met Super Sociaal en met de Stg. Lief, en de basisscholen is dit jaar besloten om onze parochianen, 
groot en klein, te vragen een bijdrage te leveren aan de kerstuitgaven van diegenen die het in onze maatschappij 
moeilijk hebben en daarom gebruik moeten maken van Super Sociaal en de Stg. Lief. Momenteel zijn dat meer dan 
800 gezinnen. En vanwege het Coronavirus is de situatie nog nijpender geworden.  Daarom is nu deze actie 
broodnodig. 
Hoe zou U kunnen helpen?  
Wij stellen voor dat ieder die zich aangesproken voelt om iets te doen, ook daadwerkelijk iets kan doen, hoe klein of 
groot dan ook. Het meedoen, het solidair zijn met de naasten is belangrijker dan de omvang van uw gave. 
In de periode van 9 december tot en met 28 december kunt U uw kerstpakket of enkele levensmiddelen afgeven bij 
de pastorie van Stiphout, (Dorpsstraat 34) of de pastorie in Mierlo Hout, (Hoofdstraat 157), ’s morgens, alle 
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.  
De kinderen van de basisschool kunnen hun gaven op school inleveren en wij zullen dan samen met super sociaal 
zorgdragen dat ze voor de kerstvakantie opgehaald worden.      
Wij zullen zorgdragen dat alle ingeleverde goederen bij Super Sociaal in de winkel opgenomen worden en bij de Stg 
Lief worden bezorgd, waardoor de mensen die gebruik moeten van Super Sociaal en van Stg. Lief ook een beetje de 
Kerstgedachte voelen in de levensmiddelen die men daar kan krijgen/kopen.  
Als U niet in staat bent om levensmiddelen en/of een kerstpakket beschikbaar te stellen kunt U natuurlijk ook uw 
geldelijke bijdrage in een gesloten enveloppe met daarop “Kerstgave 2020” in de brievenbus doen van de 
eerdergenoemde pastorieën.   
Mocht u vanwege de Corona niet zelf uw gave weg kunnen brengen naar de pastorie neem dan contact op met 
diaken Ton Schepens, 06-15690059, die dan zal zorgen dat uw gaven bij u worden opgehaald op een corona-veilige 
manier. 
Op deze manier komen uw gaven/giften ook daadwerkelijk terecht bij die mannen, vrouwen en kinderen die het erg 
hard nodig hebben. 
Hartelijke dank namens de vele mensen die wij hopen te kunnen helpen. 
 
Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met diaken Ton Schepens van de Damiaanparochie, 06-15690059. 
 

 

Even op herhaling                                                                                    
I.v.m. de beperking van 30 kerkgangers wordt voor het bijwonen van een viering vriendelijk gevraagd om tijdig aan te 
melden via secretariaat@damiaanhelmond.nl. Bij hoge uitzondering mag het ook telefonisch aangevraagd worden. 

 

 

 

 

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 14 december 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 . 


