RK VV Doenrade
Oud papieractie
6 t/m 8 oktober: Oud papiercontainer. Zaterdag 8 oktober tot 12.00 uur!
( De volgende inzameling is van 3 t/m 5 november )
KBO
6 oktober
13 oktober
20 oktober
23 oktober
27 oktober

Dag van de ouderen in de Gasterie, aanvang 13.30 tot 17.15 uur.
Herfstwandeling op inschrijving, eten in de Gasterie.
Kaartmiddag in de Gasterie, aanvang 14.00 – 16.30 uur.
Feestdag 50 jarig bestaan KBO Doenrade.
Kienen.

Meer zelfstandigheid voor de senioren. Een tip voor aangepaste overhemden.
Het bijzondere hieraan is, dat deze zijn voorzien van een klittenbandsluiting in
plaats van knoopjes. Dat maakt de hemden (pantalons volgen) ook geschikt voor
mensen die hun handen niet meer zo goed kunnen gebruiken.
Webshop Nobuttons.nl.
De geplande toneelavond op 25 november a.s. kan niet doorgaan i.v.m. ziekte van
een van de hoofdrolspelers van uitvoerende toneelvereniging Merkelbeek.
Deze toneelavond zal weer opgenomen worden in het jaarprogramma 2017.
Bezoek Kerstmarkt
Er zijn nog plaatsen vrij voor onze busreis naar de Kerstmarkt in Düsseldorf op
donderdag 8 dec. a.s. Vertrek vanaf de Gasterie om 09.00 h. De kosten liggen
tussen €16,00 en €18,50. Niet leden welke ook mee willen, betalen € 2,50 meer.
Tot 27 oct. kunt u zich aanmelden en afrekenen bij een van de KBO bestuursleden.
De verwachting is dat we rond 18.00 h. terug zijn bij Gasterie Dobbelsteyn, waar
het mogelijk is om een 3 gangen menu te gebruiken voor € 10,00 p.p.
Zij Actief
Maandag 10 okt.
Lezing "Biej Zefke" Dhr. Corsius komt vertellen over de
gang van zaken bij het opvanghuis voor daklozen in Sittard.
Zondag 16 okt.
'Singles op Stap'. Verwendag met inhoud Een dag voor
'singles' leden en hun vriendinnen in Steyl. Informatie en opgeven bij
zijactief@zijactieflimburg.nl
Maandag 31 okt.
Italiaanse avond. We krijgen o.a. informatie over de
eilanden Murano (glaswerk) en Burano (kantwerk) en uitleg over de streekprodukten en gerechten daar. Tevens kunnen we verschillende prosecco's
proeven, met kleine Italiaanse hapjes.
Voor deze avond zijn de kosten voor leden en niet leden €4.50.
Opgeven met betaling kan, tot 20 okt. bij Soffie Wijts of Corry Otten.
Collecte
De collecte van de KWF heeft in Doenrade dit jaar € 688,86 opgeleverd.
Hartelijk dank daarvoor!

Doonder Bericht
Jrg 51
Oktober 2016
Nr 10.
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 19-10 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl
‘Waar blijft de tijd?’
‘Er zijn eigenlijk’, zo zei eens een wijs man, ‘maar twee dagen per jaar waarop
er niks gedaan kan worden. De ene dag noemen we ‘gisteren’, de andere dag
‘morgen’. Dus leef vandaag…’
Dat lijkt echter moeilijker dan ooit! Heel veel mensen, zo blijkt uit onderzoek,
ervaren stress in hun leven. Onverwerkte verledens, die hun sporen drukken op
het heden. Druk op het werk, een druk die door de technologie van internet en
mobiele telefoons 24 uur per dag kan doorzetten en een gezonde rust in de weg
staan. Dat heeft vaak weer gevolgen op relatie, gezin of familie.
Het is nog niet zo eenvoudig, voor de meesten van ons, de deur naar ‘gisteren’
te sluiten en de deur naar ‘morgen’ niet al voluit open te zetten. Dat ligt niet
geheel aan onszelf, maar ook aan het tempo van deze tijd, waarin maar alles
steeds sneller, efficiënter en vooral zo goedkoop mogelijk moet.
We bestellen via internet, snel, gemakkelijk en vaak goedkoper. Maar veel
winkels moeten daarom sluiten. Winkels die wel 7 dagen per week open
moesten zijn omdat wij op ‘gewone’ dagen geen tijd hadden om inkopen te doen.
We hebben meer contact via Facebook, dan met de buren of overburen. Vrijwel
niemand stuurt nog een (verjaardags)kaart, we mailen en sms’en ons
daarentegen suf. Zelfs de ‘gewone’ telefoon lijkt een rariteit te worden, veel
mensen die ik ken hebben alleen nog maar een mobiel nummer…
We jachten en jagen en vergeten soms gewoon te leven in het ‘hier en nu’.
Waarom? ‘Omdat het van ons verwacht wordt!’
-Even pauzeWie verwacht dat van ons en wat is ons antwoord op die verwachting?
God heeft ons 24 uur per dag gegeven. Het is een eeuwenoude en wijze
christelijke traditie die 24 uur in drie maal 8 te verdelen. Je hebt acht uur om te
slapen (tot rust en stilte te komen en je voor te bereiden op een frisse nieuwe
dag). Je acht uur om te werken, je in te zetten voor -hopelijk- een taak die je met
passie doet en die bijdraagt aan een betere wereld. Je hebt 8 uur voor
lichamelijke verzorging, maaltijden, ontspanning om te genieten van de
schepping en wat de Schepper ons geschonken heeft.
Natuurlijk zijn er dagen dat het wat anders kan lopen, maar wij hebben van de
uitzondering de regel gemaakt en dat doet de meeste mensen geen goed…
Misschien goed eens te proberen: 3 keer 8.
Pastoor L.M.R. Houben.

Heilige Missen over de maand oktober
Zondag
2 oktober
09.30 h
M.m.v. Schola Cantorum o.l.v. Steven van Kempen.
Mia Habets- Arets.
Vincent en Anna Smeets- Canisius (o).
Jo Bus
Jaardienst John Bus
Jaardienst Netje Slijpen- Rouschop.
Jaardienst Marleen Keulen- Hermens.
Jaardienst Wil Schwillens.
Jaardienst Jo Schevers.

Hoogmis

Donderdag
6 oktober
Harrie Diederen, Margriet en Peter

Rozenkrans
Eucharistieviering

09.30 h
10.00 h

Hoogmis

Donderdag
Voor alle zieken.

Rozenkrans
Eucharistieviering

09.30 h
10.00 h

Zondag
16 oktober
10.00 h
Hubertusviering
M.m.v. de Limburgse Jachthoorngroep St. Hubertus uit Vlodrop
Jaardienst ouders Rennenberg - Baars, José en Anny.
Jaardienst Henriette Bus- Dols (st).
Donderdag
20 oktober
Harrie Diederen, Margriet en Peter.

09.30 h.
10,00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
23 oktober
10.00 h
Hoogmis
KBO 50 jarig Jubilemviering. De muzikale opluistering wordt verzorgd door het
Maasland Kozakkenkoor uit Grevenbicht.
Mathieu Tops namens de buurt Beekstraat.
Harie en Toos Theunissen- Willems.
Donderdag
H.Moeder Maria

27 oktober

09.30 h
10.00 h

Hoogmis

15.00 uur Allerzielenlof met aansluitend zegening van de graven.
M.m.v. Gemengd Koor Crescendo en Fanfare St.Cecilia.

Zondag
9 oktober
09.30 h
M.m.v. Schola Cantorum o.l.v. Steven van Kempen.
Jaardienst ouders Bruls- Tummers.
Jaardienst Hub en Mia Bruls- Visser.
Jaardienst Hein en Tiny Schürgers- Richter.
Jaardienst ouders Dassen- Feijts en zoon Frans (st).
Jaardienst Vincent en Lucie Eggen- Tummers (st).
Mia Habets- Arets haar sterfdatum.
13 oktober

Zondag
30 oktober
09.30 h
Allerheiligenviering, m.m.v. het Kerkelijk Dameskoor.
Hub Bus (st).
Ouders Zaad- Sniekers (st).
Jaardienst Gerrit en Lies Gardeniers- Dohmen (st).
Jaardienst ouders Smeets - Boesten
Overledenen van de familie Dohmen.
Overleden familie.
Overleden ouders en gezinsleden.

Rozenkrans
Eucharistieviering

Overleden
16-9-2016
Annemie Schwillens-Kuipers
58 jaar.
Dat zij voor eeuwig mag rusten in de liefde en vrede van God.
Hubertusviering
De viering op zondag 16 okt. begint om 10.00 h met de Hubertusmis, geheel in
stijl opgeluisterd door de Limburgse Jachthoorngroep uit Vlodrop.
Samen met alle jachtvrienden onder de kerkbezoekers en de prachtige
roofvogels van Bert Deckx uit Schinnen en zijn medewerkers geeft dit wederom
een levende demensie aan het jachtdecor.
Aansluitend aan de H.Mis verricht pastoor Houben in een wei aan de Karreweg
(achter Gasterie Dobbelsteyn) de dierenzegening.
Kom hier naar toe en laat uw paard, hond of welk troeteldier dan ook zegenen.
Na afloop van de zegening wordt natuurlijk ook weer de mogelijkheid geboden
om gezellig samen te zijn bij 'Vincent Onder de Poort', onder het genot van een
hapje en drankje. De organisatoren nodigen niet alleen hun jachtvrienden uit,
maar ons allemaal, ieder-1.
50 jaar KBO
Het jubileumfeest begint zondag 23 okt. met een Eucharistieviering om 10.00 h.
Het Maasland Kozakkenkoor Grevenbicht tekent voor een bijzondere
opluistering van de H. Mis en een vervolgoptreden hierna. Om 14.00 h worden
maar liefst 16 jubilarissen gehuldigd, gevolgd door een receptie van 15.00 tot
16.00 h in Gasterie Dobbelsteyn.
Parochieagenda
Zaterdag
21 januari

17.45 uur

Woensdag

01 maart

19.00 uur

Donderdag

25 mei

11.00 uur

Carnavalsmis 2017 met
Cv de Pedaalridders
Aswoensdagviering 2017 met
Cv de Sjepene Oirsbeek en
Cv de Pedaalridders
Eerste H. Communieviering

