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Activiteiten
Zat. 16 jan.
Zon. 24 jan.

St. Lucia kerk
St. Lucia kerk

19.00 uur: patroonsfeest Gilde St.-Antonius abt
09.30 uur: GEZINSVIERING kinderkoor in ’t Hart van ‘t Hout

Misintenties St. Lucia
Zat. 16 jan
Zon. 17 jan
Zat. 23 jan
Zon. 24 jan

Jo van Vegchel-Wartenberg
Harrie van Asten, Marian van den Bosch-Raijmakers
Martien Dirks, Jan van der Linden en Sjaan van der Linden-van Schaik,, Cisca Schepers-van de
Mortel, Toos Melis-Büchner, Antonetta Tans-Hendriks, Annemie van de Warrenburg-Nouwens,
Toos van den Broek-Bax, Jan van Rest, Hyacintha Otten-van Wetten, Annemie KandelaarsVerschure, Willemien van Roij-van Stiphout, Bep van Rijsingen-van Gennip, Wilma van den BergSnijders

Misintenties St. Trudo
Zon. 17 jan
Zon. 24 jan

Pauline Meijer-Termeer, Frans Cornelissen, Miel van der Heijden, Riet Raijmakers-Cunnen, Roos
van de Kerkhof-Peeters, Annie Meulendijks-Hendrix, Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van der
Meulen, Gerard de Wit, Christien Coolen-van der Linden
Jan Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, Harry Reloe, Frans van Santvoort, Ria van den
Boom-Beniers, Jan Kuijpers

Misintenties Helmond-West
Zat. 16 jan
Zat. 23 jan

Onvergetelijk!

Door pastoor Pieter Scheepers

Want dat was mijn installatie. Ondanks de coronamaatregelen was het toch een groot feest!!!
Ik heb het ervaren als een hartverwarmend welkom in een open, gastvrije en warme gemeenschap.
Een goed begin van hopelijk heel veel goed werk!
Ik wil daarom, ook via deze weg, iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk danken!
De vele goede wensen, enthousiaste reacties, lieve woorden, kaarten, facebookberichtjes, persoonlijke cadeautjes,
bloemen en wijn hebben de installatieplechtigheid voor mij bijzonder en onvergetelijk gemaakt en dat ervaar ik als
een bemoediging en een warm welkom!
Een hartelijke groet en tot ziens! In de straat of in de kerk!
Dank! Vrede en alle goeds!

Corona: we moeten nog even volhouden
Nu er in ons land ook een nieuwe variant van corona rondwaardt, is het kabinet genoodzaakt de maatregelen te
verlengen. Dit werd afgelopen dinsdag duidelijk in de persconferentie van premier Mark Rutte.
Wil je een viering bijwonen, meld je dan aan via secretariaat@damiaanhelmond.nl. Uiteraard zijn de vieringen via
onze live stream te volgen. Ga naar www.damiaanhelmond.nl en klik op kerkicoontje.
Via www.kerkdienstgemist.nl is een viering ook terug te kijken. Vul de naam van de kerk in en ga naar de gewenste
uitzending. De vieringen worden een paar weken bewaard.

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 25 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 .

