
   

 

 

 
 

 

Activiteiten 
Elke zaterdag St. Trudo kerk 12.30 uur: Aanbidding 

 

 

Misintenties St. Lucia 
Zat. 1 mei  
Zon. 2 mei Noud en Nelly Meulendijks-Smits, Toos Huijbers-Adelaars, Jo Werson-van Oorschot 
Zat. 8 mei Johannes van Hout 
Zon. 9 mei Riet Lingers-Manders, Maria van den Berg-Jacobs vanwege verjaardag 

 

Misintenties St. Trudo 
Zon. 2 mei 
 

Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer 
en familie Wijnheimer-Roelofs, Bernard Bergkamp, Riet van Dijk-Hendriks,  
Marinus Raijmakers, Ciska Kerkhof-Sijmens, Jeroen Kager, Frans Schepers, Joep Corstens,  
Piet van de Kemenade, Arthur van den Boom 

Zon. 9 mei 
 

Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van der Meulen, Gerard de Wit, Christien Coolen-van der Linden, 
Yvonne Mutsaers-Slegers 

 

Misintenties Helmond-West 
Zat. 1 mei Overleden ouders Geven-Giebels 
Zat. 8 mei Mia van den Reek-Canters 

 

  

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: 30-04-2021 

Jaargang 03 Nummer 08 

Verschijnt 1x per 2 weken 

Zie ook www.damiaanhelmond.nl 



 

Corona update kerken                                                                                                   
De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal 
aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen 
hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen 
bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe 
vinden de bisschoppen. 

 

 

 

 

Mei-maand: moedermaand                                                                                                   
Vergeet moeder niet... 
de meimaand staat voor de deur. 
Deze raad horen we graag. Gods kinderen blijven hun moeder gedenken. Wij willen immers goede christenen blijven.  
Maar... dat veronderstelt dat wij naar onze Hemelse Moeder blijven opkijken en proberen na te volgen. 
Een goede gelegenheid: versier in de meimaand thuis haar beeltenis, brand een kaarsje of zet er een bloempje bij en 
vooral... bid een weesgegroetje tot haar. 
Vergeet natuurlijk niet onze eigen moeders met een bloem. Een goede moedermaand toegewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 10 mei 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 . 


