
   

 

 

 
 

 

Activiteiten 
Elke zaterdag St. Trudo kerk 12.30 uur: Aanbidding 
Zon. 23 mei St. Lucia kerk 13.30 uur: doop Quinn van de Westerlo 

 

 

Misintenties St. Lucia 
Zat. 22 mei uit dankbaarheid voor 75e verjaardag, Harrie van Asten, Marian van den Bosch-Raijmakers: Rinus 

Raijmakers, Jantje Raijmakers, Adrie van Oorschot vw verjaardag, Jos van Nunen 
Zon. 23 mei Cisca Schepers-van de Mortel, Riet Lingers-Manders, Toos Melis-Büchner, Antonetta Tans-

Hendriks, 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, Jan van der 
Linden en Sjaan van der Linden-van Schaik, Bep van Rijsingen-van Gennip, Wilma van den Berg-
Snijders, rector Frank Janssens 

Ma. 24 mei uit dankbaarheid bgv 24e verjaardag van de priesterwijding 
Zat. 29 mei Elly Janssen-Spikmans, Marian van den Bosch-Raijmakers, Rinus Raijmakers, Jantje Raijmakers 
Zon. 30 mei  

 

Misintenties St. Trudo 
Zon. 23 mei 
 

Jan Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, Harry Reloe, Frans van Santvoort, 
Ria van den Boom-Beniers, Jan Kuijpers, Louis Maas en Riek Maas-Welten 

Ma. 24 mei  
Zon. 30 mei 
 

Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Henk Ceelen, Cune Hettema, Ann Takkenberg, 
Riet Broens, Riek Vinken-van Bommel. Jo Verhoeven, Cor Sanders, Harry Sanders en Do Sanders 
Peulen 

 

Misintenties Helmond-West 
Zat. 22 mei  
Zat. 29 mei Theo van Mullekom 

 

  

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: 21-05-2021 

Jaargang 03 Nummer 09 

Verschijnt 1x per 2 weken 

Zie ook www.damiaanhelmond.nl 



 

Kapel op de Hortsedijk begraafplaats                                                                                                   
Sinds 1954 bestaat de kapel op de Hortsedijk begraafplaats, inmiddels omgedoopt tot Onze lieve  
Vrouw Tenhemelopneming begraafplaats. Een markante pastoor in de geschiedenis van de parochie OLV 
Tenhemelopneming is deken B. van der Hagen (1871- 1951). Kapelaan van der Hagen werd in 1915 bouwpastoor van 
de kerk aan de Wilhelminalaan. In 1940 werd de kapelaan tot Deken van Helmond benoemd. Hij deed veel voor de 
Helmondse gemeenschap, zoals het oprichten van de Ambachtschool. Voor zijn grote verdiensten voor de  
stad werd Deken van der Hagen in 1946 de eerste ereburger van Helmond. Kort na zijn emeritaat in 1950 overleed hij. 
Bij de herdenking van zijn eerste sterfdag op de begraafplaats in 1952 waren er vele mensen op de been. Vele 
parochianen hadden het idee om een monument op te richten: een kapel boven het graf van Deken van der Hagen. 
De bevolking van Helmond ging massaal schenken door middel van uitgedeelde collectezakjes. Het ontwerp van de 
kapel was van architect Jan Magis en leerlingen van de Ambachtschool bewerkten het hout en maakten smeedijzeren 
ornamenten. Het motto was “Heel Helmond bouwt mede, aan het monument, Deken van der Hagen ter ere”. 
Op 9 maart 1953 verleende de gemeente de bouwvergunning en op 1 november 1954 werd de  
kapel ingezegend door Deken van Haaren, onder grote belangstelling van de gelovigen.  
 

 

 

Grenscorrectie                                                                                                   
De pastoors en parochiebesturen van de parochies H. Lambertus en H. Damiaan de Veuster zijn voornemens om een 
onderlinge grenscorrectie te vragen aan de bisschop van ’s-Hertogenbosch. 
Thans hoort het postcodegebied 5705 bij de Damiaanparochie. Het gaat daarbij om het gebied ten zuiden van de 
spoorlijn, tussen de twee kanalen in. Het grootste deel is industrieterrein, maar ook de Annawijk en Suytkade liggen in 
dat gebied. 
Historisch gezien is de Annaparochie een afsplitsing van de Lambertusparochie, en destijds gefuseerd met de parochie 
Goddelijke Voorzienigheid in Helmond-West. Het grootste deel van het gebied (het huidige industrieterrein) 
behoorde historisch bij Brouwhuis en de Bernadetteparochie (het gebied rond de Rooseindsestraat). Bij het 
totstandkomen van de twee nieuwe Helmondse parochies in 2011 is de historische situatie niet hersteld, maar het 
gehele gebied bij de Damiaanparochie gevoegd.  
Thans echter wordt geconstateerd dat de gelovigen van genoemd postcodegebied, zich vaak niet zozeer verbonden 
voelen met de Damiaanparochie, die zich steeds meer in westelijke richting uitbreidt (Brandevoort), maar vaker met 
de nabijgelegen Lambertuskerk/-parochie. Gelovigen gaan sowieso naar de kerk waar ze willen, en dat blijft uiteraard 
zo.  
Toch denken de beide parochiebesturen dat het beter recht doet aan de historie en de geografische indeling van 
Helmond, als de feitelijke grens tussen beide parochies heel eenvoudig het ‘oude kanaal’ wordt. Gevoelsmatig is dat 
ook de natuurlijke grens.  
Wij willen de bisschop verzoeken dit met een besluit te bekrachtigen. Wie desondanks verbonden wil blijven met de 
parochie waar men zich thuis voelt, kan ongeacht een grenscorrectie ingeschreven staan in de parochie van voorkeur. 
Alvorens de bisschop een besluit kan nemen, is het verplicht om de gelovigen te consulteren. Gelovigen die 
gefundeerde bezwaren hebben tegen de voorgenomen grenscorrectie, kunnen dit tot 20 juni a.s. melden bij de 
pastoor of het parochiebestuur van de parochies H. Lambertus of H. Damiaan de Veuster. Indien gewenst gaan wij 
nader in gesprek met parochianen over het voornemen. Na 20 juni zal al dan niet een afgewogen aanvraag aan de 
bisschop worden gericht. 

 

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 31 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 . 


