RK VV Doenrade
Oud papieractie
5 t/m 7 mei: Oud papiercontainer. Zaterdag 7mei tot 12.00 uur!
( De volgende inzameling is van 2 t/m 4 juni )
KBO
12 mei
Lezing van een imker uit Oirsbeek, over het werk van een imker.
19 mei
Uitstapje boottocht op de Maasplassen en een bezoek aan
Strickfabrik Rade. Vertrek vanaf Gasterie Dobbelsteyn om 09.45 uur.
Om ca. 18.00 uur zal de bus hier weer aankomen en zit het uitstapje er alweer op.
26 mei
Kienen.
27 en 28 mei Beleef Plus Sittard 2016 . Proef, zie, leer, doe en ervaar deze 50+
beurs in Fitland XL Sittard telkens van 10.00 tot 17.00 uur.
ZijActief
Ma 9 mei
Etentje bij Da Capo College, Milaanstraat 15, Sittard ( Sportzone)
Aanvang 18.00 uur. Wij vertrekken om 17.30 uur vanaf Gasterie Dobbelsteyn.
Kosten € 15.00 p.p. Opgeven (tot 20 april) bij Soffie Wijts of Corry Otten.
Di 10 mei
Meiviering in Leeuwen.
Aanvang 19.00 uur. Parochiekerk Kapel In ’t Zand, Parklaan 3, 6045BS Roermond.
De viering wordt opgeluisterd door Koninklijke Harmonie Roermond.
Kosten € 5.00 p.p.. Opgeven voor 1 mei bij Lies van Kronenberg
e mail l.van.kronenberg@home.nl of  046 442 82 27
Do.19 mei of
Di. 24 mei
Inspiratie middag van ZijActief Limburg. Aanvang telkens 13.30 uur.
Eetcafé de Prairie, Sebastiaanstraat 51, 6011 RD Ell. Kosten € 6.50 p.p.
Wo. 25 mei
Bezoek Libelle-week in Almere.
(Opgeven is niet meer mogelijk omdat de bus is vol zit!
Schutterij
7 mei

6- tal schieten in Limbricht.

Collecte
De huis aan huiscollecte voor de Hartstichting heeft € 494,53 opgebracht .
De collectanten bedanken alle gevers!
Kerkbijdrage
Pastoor en alle vrijwilligers willen en kunnen nog zoveel meer, maar dat kan alleen
als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen!
Doe a.u.b. (weer) mee en geef uw kerkbijdrage om in stand te kunnen houden wat
dorpsgenoten ooit zo moeizaam maar met overtuiging realiseerden.

Doonder Bericht
Jrg 51
Mei 2016
Nr 5.
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 20-5 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl
De clown.
De afgelopen weken waren lastig. Ik nam voor het laatst afscheid van mijn
moeder, mijn laatste ouder. Voor het eerst in mijn leven ben ik wees. Ik was
daarom veel in Drachten waar mijn ouders woonden. En in dat huis van mijn
ouders kleeft aan ieder voorwerp een herinnering. Of het nu een kopje is, een
lepeltje, een bord of mes, een schilderij of boek, een dvd of cd, een klok of
stoel... alles heeft een eigen verhaal.
Mijn vader heeft een schilderij gemaakt. Het hangt sinds gisteren op mijn
werkkamer: de clown. Een clown die bittere tranen huilt.
Geroepen om mensen te vermaken en tot lachen te bewegen. Maar ook een
clown kent zijn verdriet. Het grote publiek kent die pijn, dat verdriet en die
eenzaamheid niet en dat is maar goed ook. Want gedeelde smart mag dan wel
halve smart zijn, gedeelde vreugde is dubbele vreugde!
Toch herken ik mij in die clown. Ik ben dan wel niet geroepen om mensen tot
lachen te brengen, maar wel om hen tot geloof, hoop en liefde te bewegen. Dat
doe ik oprecht en van harte, vol overtuiging en overgave, met passie en hopelijk
voldoende mededogen. Maar ook als priester ken ik natuurlijk verdriet.
Hoezeer ik er ook van overtuigd ben dat de dood van mijn moeder niet het einde
betekent van haar bestaan, ik mis haar wel. Op het moment waarop ik dit bericht
schrijf, belden wij wekelijks met elkaar... We spraken 20 tot 30 minuten over
koetjes en kalfjes en als er wat belangrijkers was 60 minuten over wat haar of mij
ten diepste raakte. Vandaag was het haar beurt om te bellen, de telefoon bleef
echter stil en zal nooit meer op zondagmiddag overgaan met die vertrouwde
stem aan de andere kant van de lijn. Maar ik heb daar vrede mee!
Mijn moeder was een sterke vrouw, maar haar kracht was op en het enige wat
haar nu nog restte was inleveren. En ik ben God dankbaar dat haar dat verder
bespaard is gebleven. Ik ben God dankbaar dat ik erbij mocht zijn toen zij
afscheid van dit leven nam, ze heeft echt op mij en mijn assistente, Hannah,
gewacht en is toen vredig ingeslapen. Ik ben God dankbaar dat wij elkaar ooit
weer zullen zien in een wereld waarin niet de dood, maar het leven het laatste
woord heeft...Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik nooit verdrietig ben over de
leegte die ook zij in mijn leven achter laat...
Ik wil u allen oprecht en echt hartelijk danken voor de vele kaarten en blijken van
medeleven in woord en gebaar bij het overlijden van mijn moeder!
Pastoor L.M.R. Houben.

Heilige Missen over de maand mei
Zondag
1 mei
09.30 h
Hoogmis
M.m.v. Schola Cantorum St.Jozef o.l.v. Steven van Kempen.
Mia Habets- Arets.
Chrit Mengelers vanwege zijn verjaardag.
Annie Mengelers- Canton.
Hub Bus (st).
Netje Slijpen- Rouschop.
Jaardienst ouders Offermans- Cremers en overleden familieleden.
Jaardienst Zef en Mia Hennen- Dohmen.
Donderdag
5 mei
11.00 h
Eucharistieviering
Hemelvaart van de Heer. M.m.v. het Kerkelijk Dameskoor.
Harrie Diederen en Margriet.
Zondag

8 mei

09.30 h

Donderdag 26 mei
Voor de parochie.

09.30 h
10.00 h

Zondag
29 mei
09.30 h
Sacramentsdag. M.m.v. het Kerkelijk Mannenkoor
Hans Verhoeven vanwege zijn verjaardag.
Mia Habets- Arets.
Jaardienst Hein en Tiny Schürgers- Richter.
Jaardienst ouders Antonia Tummers- Hennen en
Jan Willem Tummers en hun beide ouders.

Rozenkrans
Eucharistieviering
Hoogmis

Communicanten Basisschool St. Jozef 2016
Zondag 15 mei 09.00 uur Eerste Heilige Communieviering

Hoogmis

M.m.v. het Kerkelijke Mannenkoor.
1e Jaardienst Vincent Smeets.
Anna Smeets- Canisius.
Jaardienst Liselotte Mommers- Bonné.
Jaardienst ouders Quix- Tummers (st).
Echtpaar Kummeling- Philippen (st).
Donderdag
Bijzondere intentie.

12 mei

09.30 h.
10,00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
15 mei
09.00 h
EH Communieviering
Pinksteren. M.m.v. de communicanten en fanfare St. Cecilia.
Jaardienst Leo Meulenberg (st).
Ouders Wil en Fien Jeurissen- Smeets.
Overleden ouders en gezinsleden.
Maandag
16 mei
09.30 h
e
2 Pinksterdag. M.m.v. Schola Cantorum St.Jozef .
Voor alle zieken.

Hoogmis.

Donderdag
H.Moeder Maria.

Rozenkrans
Eucharistieviering

19 mei

09.30 h
10.00 h

Zaterdag
21 mei
19.00 h
Hoogmis
Heilige Drie-eenheid. M.m.v. het Kerkelijk Dameskoor.
Rosemarie Smeets (o).
Jaardienst Sjang Bus (st).
Jaardienst Toon Vondewinkel.

Jongens van links naar rechts.
Niels Wijenberg, Tom Quadakkers, Bas Cremers en Yannis Wilbrink.
Meisjes van links naar rechts:
Teddie Sutherland, Jill Offermanns en Evelien von den Hoff.

