RKVV Doenrade
6 t/m 8 augustus. Oud papiercontainer. Zaterdag tot 12.00 uur!
KBO
Vakantie, geen activiteiten.
ZijActief
Vakantie.
Schutterij St Michaël
23 augustus Bondsfeest in Brunssum.
Meer bewegen voor ouderen (mbvo 55+)
Country linedance.
Nu ook in Doenrade. Gestart wordt op woensdag 2 september a.s.
Lessen worden gegeven door Jacqueline Hahn.
Er wordt gedanst op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur in de grote zaal van
Gasterie Dobbelsteyn.
De kosten bedragen € 25 voor 10 lessen.
Iedereen is welkom, ook voor een gratis proefles.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij:
Fieny Braakman 046-4422291 of Nellie Meijers 046-4421858.
CV de Pedaalridders
Uitslag loterij
Hoofdprijs:
Kleurenledstrip beschikbaar gesteld door CECLA Benelux BV.
Lotnummerr 832: Fam. Wesseling Beekstraat 27
Overige prijzen :
Entree kaarten Splitsingsdag. Lot 661: Fam. Schevers Warblingstraat 14
Cadeaubon Grieksrestaurant Santorini . Lot 151: Fam. Paes Vielderweg 33
Cadeaubon Gasterie Dobbelsteyn. Lot 593: Fam Heistra Kluisstraat 22
Cadeaubon Hairstyling Sanne. Lot 100: Ben Haenen Kerkstraat 67
Alle mensen die onze loten kochten en alle sponsoren danken we voor de steun
aan onze vereniging!
Gerarduskalender 2016.
Hij is er weer!
Te verkrijgen via de kosteres na de H.Mis of na telefonische bestelling bij haar
046 4424986
De kalender kost € 6,75 met kaft.
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Pastoor (lmr.houben@gmail.com)
046 4421233
Inloop op donderdag in de sacristie
0.30- 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 18-08 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

VAKANTIEMAAND…
Alles ligt binnenkort, of misschien nu al, weer een beetje stil… Want Augustus is
een vakantiemaand. Kinderen zijn vrij van school, ouders een paar weken van
hun werk, ouderen hoeven even niet op te passen op hun klein- en
achterkleinkinderen, alles lijkt in rust…
Lijkt… Want natuurlijk is helemaal niets in rust! Alles gaat gewoon door. Je doet
boodschappen, kookt eten, bent in en rondom het huis druk bezig alles in orde
te brengen wat er het afgelopen jaar maar niet van wilde komen.
Rust, komt niet van buiten, een vakantieperiode, een vrije dag, een time-out,
maar van binnen uit! Het maakt in principe niet uit hoe druk je het hebt, wat er
allemaal in de agenda staat, hoeveel je nog moet doen. Waar het werkelijk op
aan komt is of je rust durft te nemen en in te bouwen in je bestaan?
Durf eens de bel aan de voordeur niet te beantwoorden met een ren naar de
voordeur, omdat je een cake aan het bakken bent, een avondmaal kookt of,
voor het eerst sinds lange tijd, bezig bent met een puzzel of iets aandachtig
wilt volgen op TV. Niet tussen neus en lippen, maar aandachtig!
Durf eens je mobiel uit te schakelen, op Facebook aan te kondigen dat je even
afwezig bent, je mailbox uit te schakelen. Mensen die je moeten en willen
bereiken en die jij de moeite waard vindt kennen je adres, hebben je gewone
telefoonnummer, maar boven alles weten ook dat jij hen de moeite waard vindt
en ook op jouw beurt contact met hen zal opnemen.
Durf, echter, boven alles, gewoon eens jezelf te zijn. Door het jaar heen wordt
zoveel van ons verwacht, zozeer op ons gelet, zozeer naar ons gekeken. Doe
eens een oog dicht, laat verwachtingen voor wat ze zijn, let niet op anderen en
laat anderen niet op jou letten, maar durf gewoon eens jezelf te zijn…
Jezelf zijn lijkt een slogan van onze tijd. Ik durf te stellen dat slechts weinigen
zichzelf zijn, durven zijn, omdat ze het zelfbeeld dat dat mogelijk zou moeten
maken volledig missen!
Je mag jezelf zijn wanneer en zoverre je durft te beantwoorden aan het beeld
waarnaar je geschapen bent: Gods beeld en gelijkenis. Wat zou het een
fantastische vakantie zijn wanneer u daarin slaagt! Geen gedoe, geen moeten,
geen…, maar jezelf mogen zijn. Die rijkdom die je daarmee vergaart kan je nooit
ontnomen worden.
Pastoor L.M.R. Houben J.C.L.

Heilige Missen over de maand augustus
Zondag
2 augustus
09.30 h
Hoogmis
M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen.
Zef Wolffs namens de buurt.
Ouders Quix- Tummers (st).
Netje Slijpen- Rouschop (o).
Mia Habets- Arets.
Vincent en Anna Smeets- Canisius namens de buren Kluisstraat.
Donderdag
6 augustus
Tot een bijzondere intentie.

09.30 h
10.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
9 augustus
M.m.v. Kerkelijk Mannenkoor.
Ouders Jeurissen- Smeets.

09.30 h

Hoogmis

Donderdag 13 augustus
Voor de zieken.

09.30 h
10.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
16 augustus
09.30 h
Hoogmis
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.
Tijdens deze viering van de Eucharistie zullen traditiegetrouw de kruiden
(Kroetwusch) gezegend worden.
Echtpaar Penners- Hallmans en Familie (st).
Mia Habets- Arets.
Mia Schmitt- Lipperts.
Donderdag 20 augustus
Harrie Diederen en Margriet.

09.30 h
10.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
23 augustus
09.30 h
M.m.v. Kerkelijk Mannenkoor.
Gertrud Geilkens- Maassen (o).
Nic Bonné en Liselotte.
Ouders Bex- Siebertz, Zef, Hanny en Pierre.
Hein en Tiny Schürgers- Richter.

Hoogmis

Donderdag 27 augustus
Voor de parochianen.

Rozenkrans
Eucharistieviering

09.30 h
10.00 h

Zondag
30 augustus
09.30 h
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.
Overleden ouders Cremers- Offermans en familieleden.

Hoogmis

Bedevaart Kevelaer.
Veel katholieken pelgrimeren jaarlijks naar het genadebeeld van de Maagd
Maria, ofwel de Troosteres der Bedroefden’.
Dit jaar gaan we weer met de bus naar Kevelaer en wel op ma.14 september.
Als u mee wilt gaan, kunt u zich tot 1 september aanmelden bij kosteres
Fieny Jagers Dudenrode 1  046 4424986.
De opstapplaats is bij Gasterie Dobbelsteyn.
De vertrektijd vanaf hier wordt nog bekend gemaakt.
Neem een geldig paspoort of identiteitskaart mee als u besluit mee te gaan.
De kosten bedragen €18,- p.p.
Kerkbijdragen 2015
Christus heeft een levende gemeenschap willen stichten, een kerk van levende
stenen. ‘Gemeenschap’ zijn we samen, de kerk kan ieder van ons zijn.
Als we op uw betrokkenheid mogen (blijven) rekenen, zien we ook in de toekomst een leefbare en levendige gemeenschap, met een herder die ons voorgaat in het vieren, delen en beleven in onze kerk. Een gemeenschap met aandacht voor elkaar en voor datgene wat ons onderling bindt..
Doe a.u.b. ook mee en stort uw kerkbijdrage..
Het kerkbestuur dankt u hartelijk voor uw financiële steun en betrokkenheid!
Keepers class Harry Jeurissen
Zondagmorgen 19 juli l.l. wachtte Harry Jeurissen een verrassing en tegelijkertijd
een waardering voor zijn jarenlang vrijwilligerswerk als keepertrainer in Vaesrade
en bij onze club RK VVDoenrade.
Na de succesvolle introductie van de Ajax academy module voor jeugdtrainers
is uitgekeken naar een specifieke opleiding voor keepers omdat de genoemde
module (toen) daarin nog niet voorzag. Op initiatief van Roger Scholz, ooit zelf
succesvol getraind door Harry Jeurissen, is gezamenlijk besloten een eigen keepersschool te starten geïnspireerd op 'spirit' en gebaseerd op de tomeloze spirit
van Harry.
'Keepers class Harry Jeurissen' een naam, maar nog meer een erkenning voor
zijn aanpak en tact..
De voorzitter van de voetbalvereniging onderstreepte deze voor de club zo
waardevolle inzet, met een door de NKS (overkoepelende sportorganisaties)
verleende bijzondere onderscheiding met oorkonde.
Op de shirts van alle jeugdkeepers en straks waarschijnlijk ook van hun trainers
prijkt voortaan naast het clublogo ook zijn beeltenis (Tijs Arnoldussen) het gezicht van de toekomstige keepersschool. Ook staan hierop de sponsors vermeld
die deze eerste vormgeving mogelijk maakten.
Birger Scholz ontving uit handen van Harry de eerste kunstzinnig ontworpen
bokaal voor de best presterende keeper in het afgelopen seizoen.
Alle betrokkenen en de vele aanwezigen beleefden emotie en de positieve
kracht die een vereniging kan genereren.

