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Activiteiten
Zat. 3 april
Zat. 3 april
Zat. 3 april
Zon. 4 april
Zon. 4 april
Ma. 5 april
Ma. 5 april
Zon. 11 april

Helmond-West
St. Lucia kerk
St. Trudo kerk
St. Lucia kerk
St. Trudo kerk
St. Lucia kerk
St. Trudo kerk
St. Lucia kerk

17.00 uur: Paaszaterdag
19.00 uur: Paaszaterdag
19.00 uur: Paaszaterdag
09.30 uur: Hoogfeest van Pasen
11.00 uur: Hoogfeest van Pasen
09.30 uur: 2e Paasdag
11.00 uur: 2e Paasdag
10.45 uur: doop Evangeline Kocken, dochter van Maikel Kocken en Shirley van
der Putten

Misintenties St. Lucia
Zat. 3 apr
Zon. 4 apr
Zat. 10 apr
Zon. 11 apr

Jos van Nunen, familie van Oorschot-Janssen vanwege verjaardag moeder, de familie VogelsTheunissen, Piet en Nella Hoefnagels-Verheijen en zoon Piet, Harrie van Asten en overleden
ouders, broers en zussen. Ouders Weyts-Janssen en overleden kinderen, Jan Rooijakkers
Noud en Nelly Meulendijks-Smits, Toos Huijbers-Adelaars, Bert en Cyril van Boxmeer-Verhagen
vanwege verjaardag, overleden ouders Jetten en Meijs en overleden familieleden
Sjan Merkx

Misintenties St. Trudo
Zon. 4 apr

Ma. 5 apr
Zon. 11 apr

Harrie van Hamond, Maria van Hamond-Rutten, Jan Ooms en Irene Ooms-Verhamme, Jac en Trees
Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs, Louis Maas en Riek Maas-Welten, Anneke van
der Els-van Dijk, Bernard Bergkamp, Riet van Dijk-Hendriks, Marinus Raijmakers, Ciska KerkhofSijmens, Jeroen Kager, overleden familie Van Eijk-van Etten, Frans Schepers, Joep Corstens, Piet
van de Kemenade, Arthur van den Boom, Jo Verhoeven
Adrianus en Marietje Klaasen-Verstappen, Mien Klaasen-Knoops, Frans Klaasen
Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van der Meulen, Gerard de Wit, Christien Coolen-van der Linden,
overleden ouders De Kok-van de Berk en Ciska de dochter, Yvonne Mutsaers-Slegers

Misintenties Helmond-West
Zat. 10 apr
Zat. 27 mrt

Mia van den Reek-Canters
Theo van Mullekom

Zalig Paasfeest

door Pastoor Pieter Scheepers

We staan aan het begin van de Goede Week. De laatste week van de veertigdagentijd. Een week met vieringen die
ons brengen tot de kern van ons geloof.
Witte Donderdag: wij herdenken het laatste avondmaal van Jezus met zijn apostelen. Indachtig Zijn woorden tijdens
het breken van het brood: ‘Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt, doet dit tot gedachtenis aan Mij ’ schenkt
Hij ons het sacrament van de Eucharistie.
Goede Vrijdag: een dag van ontreddering waarop wij Zijn lijden en Zijn dood aan het kruis herdenken. Daarna het
hoogtepunt van het kerkelijk jaar: het hoogfeest van Pasen, de dag waarop we Zijn verrijzenis uit de doden
herdenken, de dag waarop Hij de dood overwint.
Maar: voor het tweede jaar op rij kunnen wij deze dagen niet vieren op de manier waarop we dit als vanouds gewend
waren. Het worden sobere vieringen voor maximaal dertig personen die, en dat is nog één geluk, wel via de
livestream voor iedereen te volgen zijn. Verder zal iedereen op zijn manier aan deze dagen een invulling moeten
geven.
Het is helaas niet anders en gezien de omstandigheden kan het ook niet anders. Maar we kunnen de toekomst
hoopvol tegemoet zien, er gloort licht aan het einde van de tunnel nu de vaccinatiecampagne voor Covid-19 volop
draait.
Volgend jaar zullen wij deze dagen waarschijnlijk weer kunnen vieren zoals we gewend waren voor 2020.
Laten we daarnaar uitzien.
Ondanks alle tegenslag wensen het parochiebestuur en het pastoraal team u een Zalig Paasfeest.

Met de bisschoppen door de Goede Week

door diaken René de Weerd

U heeft al kunnen lezen over de oproep: Vier Pasen! Dat is een website (www.vierpasen.nl) waarop u allerlei
informatie en materiaal (zoals de vieringen of kleurplaten voor kinderen) rond de Goede Week en het Paasfeest kunt
vinden.
Deze week worden er acht filmpjes aan toegevoegd. In deze filmpjes zijn de Nederlandse bisschoppen aan het woord.
Ieder van hen licht een speciaal aspect van de Goede Week en het Paasfeest toe. Zo wordt er uitleg gegeven over de
oliën die tijdens de Chrismaviering worden gewijd, of wordt er ingegaan op de betekenis van de Paaskaars en het
Doopwater tijdens de Paaswake. Onze eigen bisschop geeft een uitleg bij Witte Donderdag. Deze filmpjes zijn niet
alleen bijzonder omdat er veel achtergrondinformatie wordt gegeven, maar ook omdat de bisschoppen vertellen wat
hun persoonlijke beleving is bij deze dagen. Als u meer wilt weten over de achtergronden van het Paasfeest zijn ze
zeker de moeite waard om te kijken!
Klein detail: deze filmpjes hebben ook een Helmonds tintje, of beter gezegd toontje. Diaken René de Weerd werd
gevraagd er de achtergrondmuziek bij te schrijven. Maar laat u zich hier niet door van de wijs brengen.

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 12 april 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 .

