RKVV Doenrade
Inzameling oud-papier
3 t/m 5 december: Oud papiercontainer. Zaterdag 5 december tot 12.00 uur!
KBO
3 december
10 december
17 december
22 december

St.Nicolaas kienen.
Advent-Kerst knutselen via inschrijving.
Advent kerstviering in Gasterie Dobbelsteyn, Aanvang 14.00 uur.
Ziekenbezoek door het bestuur, bij de KBO leden van het dorp.

Schutterij St Michaël
Op zaterdag 19 december a.s. organiseert Schutterij St.Michaël Doenrade
haar jaarlijkse KERSTKIENEN in café Bennelly, Nadere informatie volgt.
ZijActief
Maandag 14 december KERSTAVOND Gasterie Dobbelsteyn
Let op: Aanvang 19.00 uur!.
Wij hebben een avondvullend programma voor u.
Deze avond is alleen toegangkelijk voor leden.
U kunt zich voor deze kerstavond aanmelden tot 5 december bij:
Tiny 442 5655, Soffie 442 2778 of Corry 442 2053.
Vredeslicht actie
Het vredeslicht wordt jaarlijks in Bethlehem ontstoken en daarna door kinderen
over de gehele wereld verspreid. Zo onstaat er al meer dan 20 jaar voor Kerstmis
vanuit dat ene vlammetje een oceaan van licht.
Ook duizende scouts uit de hele wereld geven het licht in de tijd voor Kerst aan
elkaar door om samen een keten van licht te vormen als teken van vrede en
vriendschap.
Sinds enkele jaren sluit het bisdom Roermond zich bij de vredeslichtactie aan.
Ook dit jaar wordt door een aantal Nederlandse scouts het Vredeslicht uit
Bethlehem in Wenen ophgehaald en naar Nederland gebracht, waar het verder
wordt doorgegeven door scoutingsgroepen.
Veel Limburgse scoutinggroepen doen mee aan het verspreiden van het vredslicht,
dat met Kerstmis weer verder doorgegeven wordt op allerlei manieren.
Tijdens de eucharistieviering op zondag 20 december (11.30 uur) in de kathedraal
in Roermond zal het Vredeslicht worden binnengedragen.
Parochievertegenwoordigers kunnen het vuur hier ophalen en meenemen naar
hun eigen parochies.
Het kerkbestuur zal het Vredeslicht aan u door willen geven rond de Nachtmis op
24-12 en rond de Hoogmis op de eerste Kerstdag.
Hiervoor wordt u ter plaatse een kaarslantaarn aangeboden met een brandduur
van 72 uur tegen een vergoeding van € 2,50.
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Pastoor (lmr.houben@gmail.com)
046 4421233
Inloop op donderdag in de sacristie
10.30-12.00 h
Kosteres Fieny Jagers `
046 4424986
Kerkbestuur secretariaat
06 13954122
Betalingen NL77RABO0111700086
Bestellen H.Mis bij de kosteres na de dienst of Dudenrode 1
Uw kopij tot 15-12 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

PRIESTER VAN DE TOEKOMST.
De tijd dat iedere parochie een pastoor(èn één of meerdere kapelaans) had,
ligt al ver achter ons. Tegenwoordig delen de meeste parochies, ook in ons
Bisdom een pastoor die dus de zorg draagt voor meerdere parochies.
Dat de priester zelf een aantal dingen bij herhaling moet doen, kan leiden tot
‘routine’. Hoe goed en gemakkelijk routine soms ook zijn kan, het zet een rem
op de inspiratie. En zonder inspiratie geen uitstraling!
Dingen altijd zelf doen op een wijze die je gewend bent, kan leiden tot blinde
vlekken. Natuurlijk kun je nooit alles zien, maar jezelf oogkleppen aanmeten is
ook nooit een succes. Noch voor jezelf, noch voor de parochiegemeenschappen
waarvoor je staat! Altijd zelf proberen een ‘nieuw’ wiel uit te vinden kost niet
alleen veel tijd en is niet alleen vermoeiend, maar soms lukt het gewoon ook
niet omdat jij het voertuig waarvoor het wiel bestemd is eigenlijk niet voldoende
beheerst. Niemand kan alles! Overleg en samenwerking met collegae priesters
is daarom, zeker in de toekomst, onontbeerlijk. Dat overleg is er op het niveau
van de clustervorming en het dekenaat al volop. Op die niveau’ s is er ook al
overleg tussen de verschillende kerkbesturen. Veranderingen kosten altijd tijd
en verlopen soms maar moeizaam. Maar ze zijn onvermijdelijk en ik ben ervan
overtuigd dat ze er ook zullen komen. De samenwerking tussen de priesters van
verschillende parochies en clusters moet ook langzaam maar zeker steeds meer
vorm en inhoud krijgen. Om daar niet al te lang meer mee te wachten, hebben
pastoor H. Adema, als pastoor van Schinveld en Merkelbeek, en
ondergetekende, als pastoor van Doenrade en Oirsbeek, na overleg met de
kerkbesturen van alle vier de parochies, besloten tot een nauwere onderlinge
samenwerking. Om te beginnen hebben wij, in overleg met de kerkbesturen,
enkele zaken afgesproken voor een gezamenlijke pastorale aanpak. Het gaat
dan over uitwisseling van celebranten eens in de maand, vervanging op vrije
dagen en vakanties, beschikbaarheid voor ziekenzalving, samenwerking op
katechetisch gebied. Ook de penningmeesters gaan in overleg over de
gelijkschakeling van tarieven. De pastorale samenwerking van de beide pastoors
is begonnen op de Eerste Zondag van de Advent 2015, zondag 29 november l.l..
We hopen dat deze samenwerking alle parochies en alle parochianen ten goede
komt.
Pastoor L.M.R. Houben.

Heilige Missen over de maand december
Donderdag
3 december
Ouders Dormans- Wijndorps.

09.30 h
10.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
6 december
09.30 h
Hoogmis
M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef olv. Steven van Kempen.
2e zondag van de Advent. St. Barbaraviering en koempelmis.
Zef Wolffs (o).
Vincent en Anna Smeets- Canisius (o).
Netje Slijpen- Rouschop (o).
Sjang Bogie.
Overleden familie.
Mia Habets- Arets.
Jaardienst Cor Quix en overleden familieleden.
Donderdag 10 december
Bijzondere intentie.

09.30 h
10.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zaterdag
26 december
09.30 h
M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef.
Jaardienst Alphons H.J.A.Cremers (st).
Jaardienst ouders Gorissen- Krekels (st).
Jaardienst ouders Quix- Tummers.
Jaardienst ouders Tummers- Quix, Hub en Ellie.
Jaardienst ouders Witlox- Heymans.

Hoogmis

Zondag
27 december
M.m.v. Kerkelijk Mannenkoor.
H.Familie, Jezus, Maria en Jozef.
Pastor Guillaume Coumans.

09.30 h

Hoogmis

Donderdag 31 december
Geen Eucharistieviering

09.30 h

Rozenkrans

Vrijdag
1 januari
Heilige Moeder Gods Maria.
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.
Jaardienst Henriette Bus- Dols (st).

09.30 h

Nieuwjaar

Zondag
13 december
09.30 h
M.m.v. Kerkelijk Mannenkoor.
3e zondag van de Advent.
Jaardienst Frits Mertens (st).
Frans Aerts vanwege een vriend.
Ouders Smeets –Janssen.
Ouders Bex- Siebertz, Zef, Hanny en Pierre.

Hoogmis

Donderdag 17 december
Harrie Diederen en Margriet.

Boeteviering

Met de onlangs gehouden collecte voor het Diabetes fonds in onze parochie is
€ 374,- ingezameld. Hartelijk dank voor uw gift.

Zondag
20 december
09.30 h
M.m.v. Kerkelijk Mannenkoor.
4e zondag van de Advent.
Jaardienst ouders Tummers- Bruls, Elly en Funs.
Jaardienst Huub Moonen.
Gertrud Geilkens- Maassen v.w. haar verjaardag.

Hoogmis

H. Doopsel
Op zondag 08-11 is Fiene Rutten in onze parochiekerk gedoopt.

Donderdag 24 december
19.00 h
M.m.v. Gemengd Koor Crescendo olv. Ton Kropivsek.
John en Jo Bus.
Ouders Lenoir- Heunen.

Nachtmis

Vrijdag
25 december
M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef.
Overleden ouders en gezinsleden.
Jan Hermans.
Mia Habets- Arets.
Jo Schevers.
Vincent en Anna Smeets- Canisius (o).

Kerstmis

19.00 h.

09.30 h

Collecten
De collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds bracht € 351,71 op.
Abusievelijk vermeldden we in het parochieblad van vorige maand een verkeerd
bedrag, Onze excuses hiervoor!

Overleden
Rosemarie Smeets, oud parochiaan in de leeftijd van 68 jaar
Dat ze nu mag rusten in de vrede van de Heer.
Nieuw jaar
De passie van hen die betrokken zijn bij de liturgische vieringen, de als
vanzelfsprekende medewerking van al onze verenigingen, de enthousiaste inzet
van alle vrijwilligers en vooral uw overtuiging en ondersteuning, maken dat we
hier 'samen kerk' kunnen zijn.
Het positief effect van al deze 'betrokkenheid' schept vertrouwen in een
maakbare toekomst van onze parochie en gemeenschap.
We willen u allemaal persoonlijk het beste toewensen in deze toekomst van een
nieuw jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie van pastoor Houben en het kerkbestuur
op vrijdag 1 januari 2016 in Gasterie Dobbelsteyn vanaf 10.30 uur.
U bent meer dan van harte welkom!

