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Activiteiten
Do. 17 dec
19/20 dec
Do. 24 dec
Do. 24 dec
Vr. 25 dec
Vr. 25 dec
Vr. 25 dec
Vr. 25 dec
Zat. 26 dec
Zat. 26 dec
Zat. 26 dec
Zon. 27 dec
Do. 31 dec
Vr. 1 jan
Zat. 2 jan
Zon. 3 jan
Zon. 3 jan

Pastorietuin
St. Lucia

Opname kerstverhaal van kinderen van het KC in het Hart van het Hout in de
pastorietuin. Te zien op de website van de parochie met de kerstdagen van 24
t/m 27 december
Alle kerken
Vierde week van de Advent
St. Lucia kerk
19.00 uur: kerstviering met muziek en zangers (via livestream te volgen)
St. Trudo kerk
21.00 uur: kerstviering met muziek en zangers (via livestream te volgen)
St. Lucia kerk
09.30 uur: kerstviering met orgelspel en zang (via livestream te volgen)
Bethlehemkerk 10.00 uur: oecumenische viering
St. Trudo kerk
11.00 uur: kerstviering met orgelspel en zang (via livestream te volgen)
St. Lucia en St. 14.00 uur – 16.00 uur: kerk open om kerststal te bezoeken (via livestream te
Trudo kerk
volgen)
St. Lucia kerk
09.30 uur: kerstviering met orgelspel en zang (via livestream te volgen)
St. Trudo kerk
11.00 uur: kerstviering met orgelspel en zang (via livestream te volgen)
St. Lucia en St. 14.00 uur – 16.00 uur: kerk open om kerststal te bezoeken (via livestream te
Trudo kerk
volgen)
St. Lucia en St. Reguliere vieringen om resp. 09.30 en 11.00. Aanmelden via
Trudo kerk
secretariaat@damiaanhelmond.nl
St. Lucia kerk
19.00 uur: Silvester/Oudjaar (via livestream te volgen)
St. Trudo kerk
11.00 uur: Heilige Moeder van God/Nieuwjaar (via livestream te volgen)
Kerk Helmond- 17.00 uur: Driekoningen / afscheid pastoor N. Swagemakers
West
St. Lucia kerk
9.30 uur: Driekoningen / afscheid pastoor N. Swagemakers max. 30 personen
door zich aan te melden per mail aan secretariaat@damiaanhelmond.nl
St. Trudo kerk
11.00 uur: Driekoningen / afscheid pastoor N. Swagemakers, max. 30 personen
door zich aan te melden per mail aan secretariaat@damiaanhelmond.nl

Misintenties St. Lucia
Zondag 20 dec
Donderdag 24
dec
Vrijdag 25 dec

Zaterdag 26 dec
Zondag 27 dec

Jo van Vegchel-Wartenberg, Willy van der Linden-van Hout
Marian van de Ven-van den Broek, Peter van Malis, René Michielsen, Harry van Bree,
Harrie van Asten, Marian van den Bosch-Raijmakers, Overleden ouders van Vegchel-van Balkom,
overleden ouders Wartenberg-van Bommel, echtpaar Ruys-van Vegchel, echtpaar Noordermeervan Vegchel, echtegnote van Vegchel-Wartenberg, Theo van Mullekom, Paul Spoor
Oma en opa Vogels-van Mierlo, Ouders Sauvé Vogels en dochter Ine, André de Bruijne, Riek van
Doorn-Verstappen, Ria Haast-Bombeeck, Ad van Stiphout, Riek Otterdijk-Berends, Martien Dirks ,
Jan van der Linden en Sjaan van der Linden-van Schaik, Harry van Bree, Hans Kummerer, Hub
Jussen en Mia Jussen-Reinders
Maria van den Berg-Jacobs, Marie-Thérèse Panhuizen
Cisca Schepers-van de Mortel, Riet Lingers-Manders, Toos Melis-Büchner, Antonetta TansHendriks, 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, Bep van
Rijsingen-van Gennip, Wilma van den Berg-Snijders

Misintenties St. Trudo
Zondag 20 dec
Donderdag 24
dec
Vrijdag 25 dec
Zaterdag 26 dec
Zondag 27 dec

Pauline Meijer-Termeer, Frans Cornelissen, Miel van der Heijden, Riet Raijmakers-Cunnen, Roos
van de Kerkhof-Peeters, Annie Meulendijks-Hendrix, Peter Hockers en familie
Femke van Stiphout, Gerrie van de Burgt, Gerrie Daalderop-van Stiphout
Jan van Berkel en Helena van Weick de echtgenote, Julie Loop-Lemans
Anneke van der Els-van Dijk en Jan van der Els
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, Jan Reincke, Maria van den
Berkmortel-Verbakel, Harry Reloe, Frans van Santvoort, Ria van den Boom-Beniers, Jan Kuijpers

Misintenties Helmond-West
Zaterdag 19 dec

Om perspectief in deze moeilijke tijden van de Corona

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.

SchuldHulpMaatje

door Liesbeth Wolters

Maar liefst één op de vijf huishoudens heeft financiële problemen. Dat is veel. Veel mensen schamen zich zo erg voor
hun schulden, dat ze geen hulp durven te zoeken. Naar die mensen is SchuldHulpMaatje Helmond op zoek. Wij willen
aan eenieder aandacht vragen voor signalen over deze verborgen problemen van mensen in onze omgeving.
Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die niet oordeelt, maar gewoon met
je aan de slag gaat om je geldzaken weer onder controle te krijgen. De vrijwilligers
van SchuldHulpMaatje doen dat. Samen lukt ‘t. Een Maatje is er om te luisteren, te
helpen overzicht te krijgen en samen een aflossingsplan te maken. En die hulp kost
niets.
SchuldHulpMaatje is opgericht door de kerken maar sluit niemand uit van hulp. Het
maakt niet uit wat het geloof, de huidskleur, de geaardheid of de afkomst is.
Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak van de
schulden ook is.
Aanmelden voor hulp bij financiële problemen is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.schuldhulpmaatje.nl of
bel +31 633 857 194. Onze coördinator Wilma of Paul neemt dan contact met je op om een afspraak te maken voor
een intakegesprek. De Helmondse afdeling is te vinden via https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/helmond/.

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 28 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 .

