RK VV Doenrade
Oud papier inzamelingsactie 3 t/m 5 november Zaterdag 5 november tot 12.00 uur!
( De volgende inzameling is van 1 t/m 3 december )
KBO
3 november
10 november
17 november
24 november

Workshop Energetix door G.v Gemert. Magneet sieraden.
Kienen.
Cursus Veilig Verkeer Nederland.
Kerstkransen maken.

Zij Actief
Maandag 10 november
Algemene Ledenvergadering Roermond
Maandag 14 november
ZijActief CREATIEF.
Wij willen iedereen, zowel heren als dames laten kennismaken met dit evenement
in Gasterie Dobbelsteyn.
Onze leden willen hun Creatieve Hobby’s, maar ook Kunstzinnige en Culinaire
activiteiten tonen.
Onder het genot van een paar hapjes, gemaakt door onze leden, zijn er ook enkele
muzikale intermezzo’s.
Het beloofd een GEZELLIGE AVOND te worden!
Let op: Aanvang 19.30 uur
Maandag 28 november
KUNST & KITSCH in Gasterie Dobbelsteyn door
Vanessa Vaes werkzaam bij Venduehuis Dickhaut Maastricht.
Zij kan waardebepalingen en achtergronden van objecten aangeven.
Er worden géén munten, postzegels of boeken behandeld.
Voor de waardebepaling van elk object wordt een kleine vergoeding door de
aanbieder betaald. Aanvang 20.00 uur.
Schutterij St. Michaël
Op zaterdag 19 november zullen Zwarte Pieten voor de schutterij door ons dorp
trekken. Vanaf +/- 11.00 uur zullen zij huis aan huis speculaas te koop aanbieden.
De vrolijke Pieten delen strooigoed uit aan de kleintjes en gaan eventueel ook met
hen op de foto.
Gemengd Koor Crescendo
Op zondag 27 november 2016 organiseert Gemengd Koor Crescendo voor de
tweede maal het Winterklanken concert. Wie ons concert vorig jaar heeft bezocht
kan beamen dat dit concert zeker de moeite waard is om te bezoeken.
Dit jaar heeft Crescendo als gasten het Afrika Koor Kwimba Zabula uit Geleen en
de marimba virtuozen Eloy en Patrick uitgenodigd.
Het concert vindt plaats in Gasterie Dobbelsteyn, aanvang 16:00 uur.
Entreekaarten à € 12,50 zijn te verkrijgen bij Gasterie Dobbelsteyn, bij de leden
van Crescendo en bij de secretaris, Henk Smeets 046-4422790

Doonder Bericht
Jrg 51
November 2016
Nr 11.
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 19-11 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl
Herfst…
We zien, ervaren en voelen het allemaal: het is weer herfst. In de populaire
HBO-serie, Game of Thrones, is het zelfs een slogan die de wereld veroverde:
de winter komt eraan (https://www.youtube.com/watch?v=gxhknGARGt4…).
Herfst is de voorbode van de winter. Het wordt donkerder en kouder. En hoe we
het ook wenden of keren, vaak beïnvloedt dat ook ons gemoed. We staan meer
stil bij de eindigheid. Niet alleen van de natuur, maar ook van ons eigen aardse
bestaan. We herdenken niet voor niets onze doden in de dagen dat het licht
minder wordt en de warmte zich terugtrekt.
De dood van hen die ons dierbaar zijn, of ze in de lente, de zomer, de herfst of
de winter van ons heengaan, hult iedere mens in kille kou en duisternis, mooi
verwoord in de term: rouw…
We proberen zowel herfst en winter, als rouw en verdriet te overbluffen met de
verlichting en verwarming in onze woningen die steeds intelligenter lijken te
worden en ons verre willen houden van wat ten diepste menselijk is: onderdeel
zijn van de seizoenen die ons leven bepalen.
Steeds gemakkelijker verliezen wij daardoor het ware Licht en de ware Warmte
uit ons zicht: God. God is niet iets, God is Iemand. Hij kan ons van binnenuit
verwarmen en verlichten. Wij zoeken misschien te vaak het licht en de warmte
van buitenaf.
Daarom verkeert ook de Kerk in onze streken in een herfstperiode en staat zelfs
de winter voor de deur. Want wij zoeken het licht en de warmte vaak elders en
hebben geen idee meer van de energiebron die licht en warmte geeft aan zijn
Kerk wereldwijd. Een licht en een warmte die ook hier voor vele eeuwen mensen
ten diepste verlicht en verwarmd hebben…
Het wordt donkerder en kouder in onze wereld, ondanks alle technologische
vernieuwingen. Winter staat ook sociaal en maatschappelijk voor de deur. De
Kerk kan en zou een cruciale factor kunnen zijn om die winter door te komen
voor alle mensen van goede wil! Maar de Kerk dat bent u! Ga terug naar de lente
van uw geloof: proef de smaak van geborgenheid, zie de kleuren van warmte,
voel die warmte en geborgenheid, hoor de waardering voor iedere mens.
Wapen u tegen de winter van discriminatie, angst, afwijzing, uitsluiting. Niet door
een slimme thermostaat of elektrische deken, niet door apps en slimme
verlichting, maar door een investering in waar en oprecht geloof in God.
Pastoor L.M.R. Houben.

Heilige Missen over de maand november
Donderdag
3 november
Voor alle zieken en overledenen.

09.30 h
10.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
6 november
09.30 h
M.m.v. Schola Cantorum o.l.v. Steven van Kempen.
Vincent en Anna Smeets- Canisius (o).
Netje Slijpen- Rouschop.
Uit Dankbaarheid.
Jan Gorissen vanwege zijn verjaardag.
Mia Habets- Arets.
Hub Janssen vanwege zijn verjaardag.
Jaardienst Mia Helgers- Cals.
Jaardienst Felix Willems.

Hoogmis

Donderdag
10 november
Harrie Diederen, Margriet en Peter

09.30 h
10.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
13 november
M.m.v. Kerkelijk Mannenkoor.
Jeu Tops (o).
Mia Schmitt- Lipperts.

09.30 h

Hoogmis

Donderdag
Voor de parochie.

09.30 h
10.00 h

17 november

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
20 november
09.30 h
Hubertusviering
Christus, Koning van het heelal. M.m.v. het Kerkelijk Dameskoor.
Mia Habets- Arets.
Donderdag
24 november
Harrie Diederen, Margriet en Peter.

09.30 h.
10.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
27 november
09.30 h
Hoogmis
ste
1 Advent zondag. M.m.v. Schola Cantorum o.l.v. Steven van Kempen.
Wil en Fien Jeurissen- Smeets en overleden kinderen.
Harrie en Mia Jeurissen- Ritzen (o).
Thom Schmeitz vanwege zijn verjaardag.
Ouders Verhooren- Tummers en zoon Sjaak (st).
Vooruitblik H. Missen december
24 december Nachtmis
25 december Hoogfeest van Kerstmis
26 december 2e Kerstdag

19.00 uur
09.30 uur.
09.30 uur.

Activiteiten Oudervereniging Basisschool St jozef.
Sint Maarten – vrijdag 11 november
Vanaf 18.30 uur verzamelen op het schoolplein en jureren van de bieten /
lampionnen.
18.45 uur vertrek optocht
19.00 uur ontsteken van het Sint Maartenvuur in een weiland achter Gasterie
Dobbelsteyn
Warme chocomel of glühwein, met speculaas is er voor jong en oud .
Intocht Sint Nicolaas – zondag 27 november
Om 12.00 uur verzamelen bij de Gasterie Dobbelsteyn.
Alle kinderen van 0 tot 8 jaar zijn welkom om samen met hun mama's, papa's,
opa's en oma's, de Sint en zijn Pieten te begroeten.
Kaartjes in de voorverkoop, 2 weken van te voren.

Activiteiten Carnavalsvereniging De Pedaalridders
Prinsuitroeping – zaterdag 12 november
Wie volgt Prins Lars I op voor het nieuwe Carnavalsseizoen in Doonder?
De avond start om 20.11 uur in Café Bennelly
Jeugdprins(es)uitroeping – zondag 13 november
Wie volgt Jeugdprins Finn I en Jeugdprinses Fleur I op voor het nieuwe
Carnavalsseizoen in Doonder?
De middag start om 14.11 uur Café Bennelly.
Kerstboompjestreffen zaterdag 26 en zondag 27 november
Gezellig een kerstboom uitzoeken in eigen dorp onder het genot van een
drankje.
Het kan, bij Theo 'onder de poort', Kerkstraat 83.
Beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur!
Doonder Liedjes Concours ( DLC ) – zaterdag 26 november
Wat wordt de nieuwe Schlager in Doonder?
De avond start om 19.30 uur Café Bennelly.

