RKVV Doenrade
2 t/m 4 april. Oud papiercontainer. Zaterdag tot 12.00 uur!
KBO
2 april
9 april
16 april
23 april

25 april

30 april

Paaskienen.
Paasviering en kuppen, aanvang 14.00 uur.
Geen Kienen i.v.m. besturendag van KBO bestuursleden uit de regio.
De bus naar Strick fabriek Rade in Heinsberg vertrekt om 13.15 uur
vanaf de Gasterie Dobbelsteyn.
Wees a.u.b. op tijd aanwezig als u meegaat!
Er zijn nog 8 plaatsen vrij. Aanmelden kan nog tot 16 april.
Kosten bedragen € 5,- p.p. Ook niet leden kunnen mee gaan.
Toneelavond in Gasterie Dobbelsteyn. aanvang 19.30 uur.
Zaal open vanaf 19.00 uur Er zijn nog kaarten te koop à € 6,- p.p. bij
de KBO bestuursleden en Gasterie Dobbelsteyn.
Kienen.

ZijActief
20 april

Gasterie Dobbelsteyn aanvang 20.00 uur.
Lezing: Lach-yoga door Jacqueline Jacobs.
Lachen heeft positieve effecten op onze geest en ons lichaam.
Lach-yoga is een methode om contact te maken met je innerlijke 'Ik'.
Deze lezing wordt op een luchtige en ontspannen manier gepresenteerd.
Ook niet leden zijn van harte welkom!
Schutterij St Michaël
12 april
Vogelschieten te Puth?
27 april
Koningsdagviering.
Fanfare St.Cecilia
Op 16,17 en18 april vindt weer de traditionele 'Perkplanten actie' plaats, door
Fanfare St. Cecilia Doenrade.
Op donderdag 16 april van14.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag 17 april van
10.00 uur tot 17.00 uur zal de voorverkoop “plaats vinden “Bie Vincent op ’t good'.
Zaterdag 18 april is er van 11.00 buur tot 16.00 uur huis aan huis verkoop door
leden van de fanfare..
Steun onze vereniging!
Op zondag 19 april zal Fanfare St. Cecilia samen met de Koninklijke
Fanfare St. Caecilia uit Jabeek een concert geven in het ontmoetingscentrum
aan de dorpstraat 35 in Jabeek. Om 18.00 uur zal het concert beginnen met
een uitvoering van het jeugdorkest 'Do- onderbanken'.
Hierna volgt een optreden van onze jeugddrumband.
Rond 19.00 uur zal het gezamenlijke Fanfare orkest van Doenrade en Jabeek
concerteren in een 1ste gezamenlijke concert.
Het bestuur van Fanfare St.Cecilia nodigt u vriendelijk uit, om dit bijzondere concert mee te beleven.
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Pastoor (lmr.houben@gmail.com)
046 4421233
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 19-4 op Dudenrode 1 of jagers.m@ ziggo.nl

Beste medeparochianen,
Het zal u wellicht zijn opgevallen, dat pastoor Houben sinds 1 januari alleen de
zorg draagt voor zowel de St. Lambertusparochie te Oirsbeek als de onze.
Voorheen had hij hulp bij de pastorale zorg van pater Hoedemakers.
Deze heeft echter nu de zorg voor de H. Petrus Canisiusparochie in Puth, waardoor hij niet meer inzetbaar is in Oirsbeek en Doenrade.
U zult zich ongetwijfeld kunnen voorstellen, dat daardoor veel werk op de schouders van pastoor Houben is komen te liggen. Dit is voor de beide kerkbesturen
reden geweest om te overleggen met als doel zodanige maatregelen te nemen,
dat de pastorale zorg in twee parochies voor pastoor Houben niet te veel wordt.
Bovendien kan hij fysiek maar op één plaats tegelijk zijn.
Helaas betekent dit dat niet meer alles kan, zoals het voorheen mogelijk was.
Dat zal soms zeker even wennen zijn, ook voor u. Maar wij als kerkbesturen zijn
ervan overtuigd dat ook u het beste met pastoor Houben voor heeft en dat u bereid zult zijn om eraan mee te werken dat de werklast voor pastoor te doen blijft.
In de praktijk betekent dit dat niet meer alle diensten kunnen worden gedaan
door pastoor. Denk daarbij aan voorbereidende diensten voor Pasen of Kerstmis.
We hopen dat de verenigingen daarvoor begrip zullen hebben.
Tevens kan pastoor in de Goede Week niet op twee plaatsen tegelijk zijn.
Daarop hebben de kerkbesturen afgesproken dat de diensten in de Goede
Week, denk aan Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, maar in één
parochie zullen plaatsvinden. Om niemand te kort doen zal dit afwisselend in de
parochie van Oirsbeek (oneven jaren) en Doenrade zijn (even jaren).
Concreet zijn dit jaar 2015 dus de diensten in de St. Lambertuskerk te Oirsbeek,
volgend jaar in de St. Jozefkerk te Doenrade.
De beide kerkbesturen hebben toegezegd zich te zullen inspannen om eventueel
vervoer te regelen voor die parochianen, die zelf niet in staat zijn om naar de
andere parochiekerk te gaan.
Wij hopen op uw begrip in deze.
Met vriendelijke groet,
Het kerkbestuur van de St. Lambertusparochie te Oirsbeek.
Het kerkbestuur van de St. Jozefparochie te Doenrade

Donderdag 23 april
H.Jozef

Heilige Missen over de maand april
Donderdag 2 april
Vrijdag
3 april
Zaterdag
4 april

Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaszaterdag

Zie gezamenlijke brief kerkbesturen
parochies Oirsbeek en Doenrade
in Goed Nws en dit Doonder Bericht

Zondag
5 april
09.30 h
Hoogmis
Paaszondag.
M.m.v. Schola Cantorum St.Jozef o.l.v. Steven van Kempen.
1e Jaardienst Zef Wolffs en overleden familieleden.
Jaardienst Frans Jeurissen en Bertha Jeurissen- Daemen (st).
Jaardienst ouders Haenen- Dormans (st).
Jaardienst Toon Vondewinkel.
Jaardienst ouders Arets- Schmeitz en Tom.
Hein en Tiny Schürgers - Richter.
Mia Habets - Arets.
Harie Diederen en Margriet.
Jo Schevers.
Overleden ouders en gezinsleden.
Maandag
6 april
09.30 h
Hoogmis
2e Paasdag.
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.
Jaardienst ouders Tummers- Quix, Hub en Ellie.
Donderdag 9 april
Tot een bijzondere intentie

18.30 h
19.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
12 april
09.30 h
Eucharistieviering
M.m.v. Solo fluittist Richard Jeurissen.
Jaardienst Johan Feijts (st).
Jaardienst Hans Verhoeven.
Constant en Marietje Smeets- Tops en Anna Diederen.
Martha Witlox- Heymans (o).
Leo Dols (st).
John en Jo Bus vanwege hun verjaardagen.
Liselotte Mommers- Bonné vanwege haar verjaardag.
Donderdag 16 april
Voor alle zieken

18.30 h
19.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
19 april
09.30 h
Hoogmis
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.
1e Jaardienst Gertrud Geilkens- Maassen.
Jaardienst ouders Hub en Agnes Bertrand- Smeets (st).
Jaardienst Funs Tummers.
Tot een bijzondere intentie.

18.30 h
19.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
26 april
09.30 h
Hoogmis
M.m.v. Kerkelijk Mannenkoor.
Jaardienst ouders Diederen- Penners (st).
Jaardienst ouders Schmeitz- Hennen en kinderen (st).
Jaardienst Jan Hermans (st).
Mia Habets- Arets.
Chrit en Annie Mengelers- Canton.
Donderdag 30 april
H.Moeder Maria

09.30 h
19.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Overleden
22 maart
Joseph Schoonbroodt
in de leeftijd van 86 jaar
Dat hij nu mag rusten in vrede bij de Heer.
Kerkbijdrage 2015
Begin april ontvangt u een verzoek om weer mee te doen aan deze voor onze
parochiekerk en haar pastorale werk zo belangrijke actie. Help a.u.b. evenals
vorig jaar of nu voor het eerst (weer) mee om te behouden wat we kregen van
de dorpsgenoten die er toen zo veel voor over hebben gehad.
Bijgesloten in deze verzoekbrief treft u de financiële verantwoording 2014 aan.
Eigen Vastenactie
21 Kinderen van de St. Gabriël parochie te Addis Abeba in Ethiopië gunden we
een kans om naar school te gaan. Een kans die hun ouders hen niet kunnen
bieden omdat ze gewoonweg de financiële middelen hiervoor niet hebben.
Laten we samen ervoor zorgen dat ze uitzicht houden op een toekomst waarin
ze door scholing voor zichzelf kunnen zorgen.
Deponeer uw bijdrage in de collectebus in de kerk of middels een enveloppe in
de brievenbus aan de voordeur van de pastorie. (Zr.Caroline)
Kapel aan de Kluisstraat
Door de diefstal van een deel van de koperen daktrim zou de kapel waterschade
kunnen oplopen. Zo ver is het gelukkig niet gekomen omdat parochiaan Wil Peters, eigenaar van Wilson Service & Onderhoud, het herstel van het dak letterlijk
en figuurlijk voor zijn rekening nam. We zijn hem hier zeer dankbaar voor!
Renovatie kerktuin
Een team van vrijwilligers is gestart met de renovatie van de kerktuin en zal er
naar streven dit binnen een zo kort mogelijk doorlooptijd af te ronden.
Behalve allerlei preventieve zaken parallel aan noodzakelijk onderhoud is in het
plan van aanpak ook de toekomstige afbouw van de kerkhof ommuring meegenomen,

