RK VV Doenrade
Oud papieractie
1 t/m 3 september: Oud papiercontainer. Zaterdag 3 september tot 12.00 uur!
( De volgende inzameling is van 6 t/m 8 oktober )
Schutterij St. Michaël
18 september LDS 2016 in Stokkem
KBO
1 september
8 september

Kienen.
Ledenvergadering, aanvang 14.00 uur.
Na afloop film over Moeder Teresa.
15 september Kienen.
22 september Bezoek aan Huize Seraphina op de Windraak, eigen vervoer.
29 september Kienen.
Zij Actief
12 September Lisa Naus, Lisa heeft een totaal nieuw programma samengesteld
waarin Gedichten, met bijbehorende beelden, ten gehore worden gebracht.
26 September Modeshow met medewerking van Benja Mode in Sittard.
Het beloofd weer een wervelende show te worden!
Onderhoudsteam vrijwilligers
Naast het (groen) onderhoud op ons kerkhof en de omgeving rond het
kerkgebouw als primaire taak, rekent het team ook een groeilijst aanvullende
technische klussen tot hun taak.
Zo zijn recentelijk de boeiborden en de betonnen raamdorpels van de sacristie en
zijbeuken gerepareerd en geconserveerd en is in het noodzakelijk onderhoud van
een deel van de kerktuin een volgende stap gezet. Na het kappen van de
potentieel gevaarlijke bomen is nu ruimte gemaakt voor een herinrichting.
Het tuinplan heeft iets weg van een mini kloostertuin met een ontmoetingsplek en
een bloemenperk voor de 'kroedwusj'.
Om ons kerkhof 'toekomstproof' te maken werkt het onderhoudsteam momenteel
samen met het kerkbestuur aan een haalbaarheidsplan voor de afbouw van de
kerkhofommuring. In dit plan kan en wil het team een groot aandeel leveren.
De lijst van aanvullende werkzaamheden ontstaat niet alleen uit eigen periodieke
inspecties of die van handhavende instanties, maar juist door de betrokkenheid en
inbreng van alle vrijwilligers, bezoekers, parochianen, alsmede door beleidsvisies.
Gelukkig kan het onderhoudsteam desgevraagd rekenen op de vakkennis en hulp
van (ondernemende) dorpsgenoten en op ondersteuning anderzins.
Om alle noodzakelijke klussen binnen een verantwoorde of redelijke termijn te
realiseren, zonder persoonlijke overbelasting, is versterking van het team nodig.
Als u in de gelegenheid bent en deel wilt uitmaken van dit fijn team vrijwilligers,
kom dan eens langs op maandagmorgen of neem contact op met een van de leden
of de secretaris van het kerkbestuur. We kijken echt naar u uit!
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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 19-9 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl
Toekomst? Welke toekomst bouwen wij samen…?
Binnen afzienbare tijd, december 2016, loopt de benoemingstermijn af van een
aantal van onze kerkbestuursleden. Mensen die al meer dan acht jaar handen en
voeten gegeven hebben aan onze parochiegemeenschap. Zij trekken hun
handen niet af van die gemeenschap, maar kunnen door, op zich redelijke
regelgeving, hun termijnen niet langer verlengen.
De wereld, de samenleving, de situaties waarin wij ons bevinden veranderen.
Ook besturen, dus ook hun wisselende samenstelling, dienen daaraan gehoor te
geven. Het is echt en oprecht dat ik, met pijn in het hart, afscheid moet nemen
van de huidig zittende leden. Na een wat turbulente start hebben we, als team,
veel voor de Doenraadse kerkgemeenschap bereikt en, zeker niet minder
belangrijk, duidelijke lijnen naar de toekomst uitgestippeld.
Ik mag dan wel, als pastoor, officieel voorzitter van die club zijn, maar zonder
hun absoluut integere en betrokken inzet, zou ik niks gekund hebben of kunnen!
Zij staan met beide voeten geworteld in de Doenraadse grond en dat telt! Want
we willen, heel duidelijk, ondanks de noodzakelijk samenwerkingsverbanden en
eventuele fusies één ding centraal stellen en houden: Doenrade moet als
dorpsgemeenschap, verenigingsleven en als kerkelijke gemeenschap, gewoon
Doenrade kunnen en mogen blijven.
De afgelopen drie jaar hebben wij stappen op die weg gezet die u niet mag
onderschatten. Zij die op die weg die eerste stappen voor Doenrade gezet
hebben, willen ook in de toekomst hun betrokkenheid laten blijven blijken. Maar
ze zoeken opvolgers die het estafettestokje van hen willen, durven en kunnen
overnemen.
Dat proces loopt al jaren, en vaak ook moeizaam…Wie heeft het niet druk?
Wie zet zich, zeker in Doenrade, niet al op enige wijze in voor dorp, vereniging of
gemeenschap?
Wie onttrekt zich aan er zijn voor je buur die een handje hulp behoeft?
Wij zoeken mensen die er nog een stapje bovenop kunnen/willen doen:
verantwoordelijk dragen voor iets dat meer is dan louter een lokale
gemeenschap en onderdeel uitmaakt van een wereldkerk.
Wij zoeken mensen die het vaak ‘gemakkelijke’ oordeel kunnen weerstaan:
hoor jij nog bij die Kerk?
(z.o.z. voor vervolg)

Wij zoeken mensen die zich, op welke wijze ook, betrokken voelen bij die Kerk en
de gemeenschap die zij, op haar unieke en eigen wijze, mee vorm en inhoud
wenst te geven: een sociale, betrokken en bewogen gemeenschap omdat zij God
als Vader van alle mensen ziet, Jezus als zijn Zoon en ons voorbeeld en de
H. Geest als kracht die ons over dode punten heen tilt.
Bent u zo een mens, gaat u de toekomst van de Doenraadse kerkgemeenschap
ter harte, durft u de uitdaging aan? Neemt u dan, echt geheel vrijblijvend, alstublieft
contact op met één van de leden van het huidig bestuur of de voorzitter,
ondergetekende. Wij lichten u graag in wat de mogelijkheden zijn.
Velen zij u in die inbreng voorgegaan en hebben dat echt met verve gedaan, ook
de huidige club.
Het is echter aan u, en alleen aan u, niet aan de kerk, laat staan aan de pastoor
daar antwoord op te geven. Wilt u het werk van hen die u voorgingen doorgang
laten vinden, houdt u hun inzet hoog in uw persoonlijk levensvaandel, bent u bereid
het stokje over te nemen? Dan mag u zich vanaf nu melden.
Wilt u meebouwen aan de toekomst van uw kerk, want kerk dat zijn wij samen!
Namens het kerkbestuur, Pastoor L.M.R. Houben.

Heilige Missen over de maand september
Donderdag
H.Moeder Maria.

1 september

09.30 h.
10.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
4 september
09.30 h
M.m.v. Schola Cantorum o.l.v. Steven van Kempen.
Vincent en Anna Smeets- Canisius (o).
Mia Habets- Arets.

Hoogmis

Donderdag
8 september
Harrie Diederen, Margriet en Peter.

Rozenkrans
Eucharistieviering

09.30 h
10.00 h

Zondag
11 september
09.30 h
M.m.v. het Kerkelijk Mannenkoor.
Zef Wolffs.
Lei en Antje Hendrikx- Gerbecks v.w. de buurt Kluisstraat.
Sjang Bus v.w. zijn verjaardag (st).
Truida Ridderbeks- Verkoelen v.w. haar verjaardag.
Mia Habets- Arets.
Jaardienst Jeannie Otermans- Smeets.

Hoogmis

Donderdag
Voor de parochie.

Rozenkrans
Eucharistieviering

15 september

09.30 h
10.00 h

Zaterdag
17 september
19.00 h
M.m.v. het Kerkelijk Dameskoor.
Jaardienst Wil en Fien Jeurissen- Smeets (st).
Lenie Artes- Wellens en echtgenoot (st).

Eucharistieviering

Donderdag
22 september
Harrie Diederen, Margriet en Peter.

09.30 h.
10,00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
25 september
Schuttersmis m.m.v. Schutterij St.Michaël.
Alle overleden leden van de vereniging.
1e Jaardienst Harrie Jeurissen.
Mia Jeurissen- Ritzen (o).
Mathieu Tops v.w. de Beekstraat.
Ouders Duisings- Meijers.

10.00 h

Hoogmis

Donderdag
Voor de zieken.

09.30 h
10.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

29 september

Overleden
Lies Ackermans- Arets
23 augustus
81 jaar oud
Dat zij voor eeuwig mag rusten in de liefde en vrede van God.
Parochieagenda
Bijzondere vieringen / gebeurtenissen
Zondag
16 oktober
10.00 uur
Zondag
23 oktober
10.00 uur
Zondag
30 oktober
15.00 uur
Zaterdag

21 januari

17.45 uur

Woensdag

25 januari

19.00 uur

Donderdag

25 mei

11.00 uur

St. Hubertusviering
KBO jubileum
Allerzielenlof met aansluitend
zegening van de graven.
Carnavalsmis 2017 met
Cv de Pedaalridders
Aswoensdagviering 2017 met
Cv de Sjepene Oirsbeek en
Cv de Pedaalridders
Eerste H. Communieviering

Kerkbijdrage
De penningmeesters konden op 1 augustus een tussenstand melden welke iets
hoger lag in vergelijking met de realisatie op hetzelfde toetsmoment vorig jaar.
Doe a.u.b ook mee en geef uw kerk toekomst om te kunnen blijven doen wat ze
al eeuwenlang doet: 'mensen met elkaar verbinden'!

