
   

 

 

 
 

Activiteiten 
Do. 31 dec St. Lucia kerk 19.00 uur: Silvester/Oudjaar (via livestream te volgen) 
Vr. 1 jan St. Trudo kerk 11.00 uur: Heilige Moeder van God/Nieuwjaar (via livestream te volgen) 
Zat. 2 jan Kerk Helmond-

West 
17.00 uur: Driekoningen / afscheid pastoor Norbert Swagemakers 

Zon. 3 jan St. Lucia kerk 9.30 uur: Driekoningen / afscheid pastoor Norbert Swagemakers, max. 30 
personen door zich aan te melden via secretariaat@damiaanhelmond.nl 

Zon. 3 jan St. Trudo kerk 11.00 uur: Driekoningen / afscheid pastoor Norbert Swagemakers, max. 30 
personen door zich aan te melden via secretariaat@damiaanhelmond.nl 

Zat. 9 jan St. Lucia kerk 19.00 uur: Installatieplechtigheid van pastoor Pieter Scheepers 
 

 

Misintenties St. Lucia 
Zon. 3 jan Noud en Nelly Meulendijks-Smits 
Do. 7 jan Voor de vrede 
Zat. 9 jan Riet Lingers-Manders 
Zon. 10 jan Riek Otterdijk-Berends; Overleden ouders van den Berg-Jacobs; Familie Snijders van Bussel; Sjeraf 

de Wit 
 

Misintenties St. Trudo 
Vr. 1 jan Overleden ouders Janssen-Steeghs en familie 
Zon. 3 jan 
 

Overleden leden familie Swagemakers en familie Gockel 

Zon. 10 jan 
 

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 

 

Misintenties Helmond-West 
Zat. 2 jan Uit dankbaarheid 
Zat. 9 jan Overleden leden van de familie Scheepers, pastoor Stuart Allan 

 

 

 

 

  

Vieringen 
St. Lucia Do: 19.00 uur 

Za: 19.00 uur 
Zo: 09.30 uur 

St. Trudo Zo: 11.00 uur 
Helmond-West Za: 17.00 uur 

Nieuwsbrief: 31-12-2020 

Jaargang 02 Nummer 15 

Verschijnt 1x per 2 weken 

Zie ook www.damiaanhelmond.nl 



 

Jongerenreis naar Kenia Mombassa 2022                                                                     door de redactie 
Er komt een nieuw jongerenproject in samenwerking met de Bethlehemkerk, met als vooruitzicht een reis van ruim 2 
weken naar Kenia Mombasa in 2022 incl. safari. De organisatoren van de Moldavië reis in 2017 hebben een nieuw 
project op het oog. Op 18 november is de kerkenraad  akkoord gegaan met het projectplan. De reis is gericht op het 
verder vormen van de eigen verantwoordelijkheid en skills van de deelnemende jongeren. Natuurlijk ook met het doel 
een blijvende binnen-/buitenkerkelijke vriendengroep te vormen. Tijdens deze reis bieden we ook hulp bij een 
revalidatiecentrum. Alles is nog vrij vers en ver weg. Meer details zullen nog volgen. Heb je nu al interesse, of wil je 
meer weten. Geef het door via: diakentonschepens@hotmail.com.  

 

Standaard extra vieringen in de St. Lucia kerk                                                                                    
M.i.v. donderdag 7 januari zijn ELKE donderdag om 19.00 uur, ELKE zaterdag om 19.00 uur vieringen in de Luciakerk. 
I.v.m. de installatie van pastoor Pieter Scheepers vervalt alleen de mis op 9 januari. Voor de Heilige missen op 
donderdag is aanmelden niet nodig. ELKE zondag om 09.30 uur in de Luciakerk en om 11.00 in de Trudokerk zijn de 
vieringen voor maximaal 30 personen te bezoeken, conform de thans geldende corona maatregelen. Voor de Heilige 
missen op de zaterdagen en zondagen is aanmelden verplicht via secretariaat@damiaanhelmond.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 11 januari 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 . 


