RK VV Doenrade
Oud papier inzamelingsactie 5 t/m 7 januari Zaterdag 7 januari tot 12.00 uur!
KBO
1 december
8 december
15 december
22 december

Doonder Bericht
Jrg 51
December 2016
Nr 12.
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 15-12 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

St.Nicolaas kienen.
Kaartmiddag in de Gasterie van 14.00 tot 16.30 uur.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
Kienen.
Kerstviering in de Gasterie op inschrijving.
Ziekenbezoek door bestuur bij KBO leden voor de
kerstdagen.

Zij Actief
Maandag 19 december
Kerstavond in Gasterie Dobbelsteyn. Aanvang 19.00 uur.
Aanmelden voor deze avond kan bij Johanna Pennings 046-442 20 28 - Soffie
Wijts 046-442 27 78 of Corry Otten 046-442 20 53 vóór 10 december a.s.
Het belooft weer een gezellige avond te worden.
We wensen iedereen alvast een Goed Kerstfeest en het Allerbeste voor 2017!
Bestuur ZijActief Doenrade
Schutterij St. Michaël
17 december
Kerstkienen, café Bennelly Doenrade.
Start kaartverkoop 19,00 uur/ aanvang 19,30 uur.
Collecte
De collecte van Diabetesfonds Nederland heeft € 398,05 opgebracht.
Wij danken alle gulle gevers en de collectanten.
Wij hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen. ( E. Knarren- Brassé)
Actie van barmhachtigheid
Behalve dat u uw bijdrage ook kunt afgeven bij pastoor thuis op de pastorie
Raadhuisstraat 10 in Oirsbeek in de week van 29 -11 / 03-12 bieden we u deze
mogelijkheid ook op maandag- en donderdagmorgen in onze parochiekerk.
Nieuwe vertaling van het Onze Vader
Vanaf de eerste zondag van de Advent wordt in de kerken in Nederland en
Vlaanderen de tekst van het Onze Vader in de liturgie aangepast.
De bisschoppenconferenties van beide landen hebben daartoe besloten, omdat
het niet wenselijk geacht wordt, dat in eenzelfde taalgebied in verschillende
parochies het Gebed des Heren anders gebeden wordt.
Tegen deze achtergrond zijn alle priesters in een brief opgeroepen om de eenheid
in de liturgie te bewaren en vanaf 26/27 november het nieuwe Onze Vader in alle
parochies in te voeren. In de kerk wordt u de nieuwe tekst aangereikt.

Kerstmis….
Ach, we weten het allemaal. De kerstsfeer begint al ruim voor de Advent.
Met muziek, lichtjes, versieringen en boomverkoop, probeert de middenstand
ons te verleiden de kerstsfeer zo ruim mogelijk te rekken. Tot tweede Kerstdag,
want daarna begint de Carnaval…
Zo gaan wij van feest naar feest, zonder nauwelijks nog te beseffen wat die
feesten betekenden voor zovelen die ons in dit leven zijn voorgegaan.
Velen van ons dobberen mee op de stromen van het heden, en zoals het
heden het verleden ziet en beleeft.
Kerstmis is echter iets fundamenteel anders! Met Kerstmis vieren we de
geboorte van Hem die ons een nieuwe toekomst biedt. Ieder van ons!
Het gaat niet om de boom, de ballen, de bekoring van de kerstmaaltijd!
Het gaat om de geboorte van een kind in een stal. Niet zomaar een kind,
maar de Zoon van God, die ons de weg naar Zijn Vader en Zijn Koninkrijk
wilde wijzen.
Een wereld en een leven waarin ieder van ons tot zijn recht kan en mag
komen. Mooie woorden, ik snap dat, en we geven ons vaak met minder
tevreden: een mooi versierde kerstboom in de huiskamer, lichtjes die het huis
versieren, een goede maaltijd met familie en vrienden.
Maar als dat alles zou zijn, hoeven we geen Kerst te vieren. Dat kunnen we
eigenlijk iedere week plannen.
Met Kerstmis worden we herinnerd aan wat God ten diepste voor ons bedoeld
heeft: echt en oprecht mens te zijn: God te beminnen en ook onze naaste,
ook als die naaste ons soms ten diepste kwetst. Mens te zijn in het diepst
van de betekenis: een persoon te zijn die Gods liefde uitstraalt in zijn/haar
omgeving omdat God liefde is.
Natuurlijk mag daar een boom bij staan, natuurlijk horen daar lichtjes bij,
natuurlijk mag je dat aan een gezellig gedekte tafel vieren met hen die je
dierbaar zijn.
Maar vergeet nooit waar het om gaat: God heeft ons het eerste liefgehad.
Pastoor L.M.R. Houben.

Heilige Missen over de maand december
Donderdag

1 december

Harrie Diederen, Margriet en Peter.

09.30 h

Rozenkrans

10.00 h

Eucharistieviering

Zondag
4 december
09.30 h
Hoogmis
e
2 zondag van de Advent. M.m.v. Schola Cantorum o.l.v. Steven van Kempen.
St. Barbaraviering- voor alle mijnwerkers wereldwijd, m.m.v. oud mijnwerkers.
Vincent en Anna Smeets- Canisius (o).
Mia Habets- Arets.
Jaardienst Cor Quix en overleden Famillieleden.
Donderdag
8 december
Hoogfeest: Onbevlekte Ontvangenis Maria.

09.30 h
10.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
25 december
Kerstmis. M.m.v. Schola Cantorum.
Zef Wolffs.
Overleden Ouders en gezinsleden.
Vincent en Anna Smeets- Canisius (o).
Mia Habets- Arets.

09.30 h

Hoogmis

Maandag
26 december
09.30 h
Eucharistieviering
e
2 Kerstdag. M.m.v.Schola Cantorum.
Jaardienst Alphons Cremers (st).
Jaardienst ouders Tummers- Quix, Hub en Ellie.
Jaardienst ouders Gorissen- Krekels en overleden kinderen (st).
Jaardienst ouders Quix- Tummers en overleden Familie.
Mia Schmitt- Lipperts.

Harrie Diederen, Margriet en Peter.

Donderdag

29 december

09.30 h

Rozenkrans

Zondag
11 december
09.30 h
Hoogmis
3e zondag van de Advent. M.m.v. Schola Cantorum o.l.v. Steven van Kempen

Zaterdag
M.m.v.Dameskoor

31 december

19.00 h

Silversteravond

Jeu Tops (o).
Ouders Smeets- Janssen.
Frans Aerts v.w. zijn vriend.
Donderdag

15 december

09.30 h

Rozenkrans

Zondag
18 december
09.30 h
Hoogmis
e
4 zondag van de Advent. M.m.v. Schola Cantorum o.l.v. Steven van Kempen.
Jaardienst Frits Mertens (st).
Jaardienst Huub Moonen.
Jaardienst ouders Tummers- Bruls, Ellie en Funs.
Ouders Pennings- Meuwissen.
Donderdag

22 december

09.30 h.

Rozenkrans

Zaterdag
24 december
19.00 h
Nachtmis
Kerstavond. M.m.v. Gemengd Koor Crescendo o.l.v. Anton Kropivšek.
Netje Slijpen- Rouschop.
Ouders Lenoir- Heunen.
Jan Hermans.
Uit dankbaarheid.
Ouders Bex- Siebertz, Zef en Hannie.
Ouders Moonen- Offermans en Huub.
Jaardienst ouders Witlox- Heijmans.

Advents liederen
ADVENT betekent letterlijk “God komt naar ons”.
Het is de voorbereidingstijd op het kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus.
Op de 4 zondagen van advent zal 'Schola Cantorum St. Jozef', voor het eerst in
de geschiedenis, bij aanvang van de H. Mis de cyclus van 4 advent liederen, de
intrede gezangen (introïtus) zingen.
De 1e zondag 27 november: 'Prima Adventus”; de 2e zondag 04 december:
'Secunda Adventus”; de 3e zondag 11 december: 'Tertia Adventus”.
De 4e zondag 18 december: 'Quarta Adventus”.
Op genoemde zondagen zal ons Schola ook de overige gezangen verzorgen, .

Het nieuwe Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en
breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

AFSLUITING HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID
We hadden dit jaar een Heilig Jaar, het Jaar van Barmhartigheid.
Paus Franciscus en onze bisschop hebben ons opgeroepen om via een
speciale actie van barmhartigheid aandacht te besteden aan het einde van dit
Heilig jaar.
lk heb, samen met het kerkbestuur besloten dat wij in Oirsbeek en Doenrade
aandacht zullen besteden aan het einde van dit jaar door op u, als parochianen,
een beroep te doen.
Op zondag 27 november, de Eerste zondag van de Advent, zullen in onze
kerkgebouwen manden staan... Wij nodigen u uit iets mee te nemen naar de kerk,
houdbaar voedsel, zoals, blikgroenten, pasta's, rijst, ingeblikte vleeswaren of
viswaren etc. Gewoon houdbare producten waarmee mensen die het minder
breed hebben geholpen kunnen worden. Maar ook kleding: Misschien hebt u
een vest of een trui die u al jaren niet meer draagt, maar nog prima is, of een
warme winterbroek of winterjas, warme kinderkleding waar uw eigen kinderen
uitgegroeid zijn. Voor anderen zou het een welkome kerstgave kunnen zijn!
Wíj zetten bij de afsluiting van het kerkelijk jaar manden daarvoor in onze
kerkgebouwen. Maar, als u op die dag verhinderd bent, laat u daardoor niet
afschrikken!
U kunt de gaven ook afgeven op de pastorie in Oirsbeek, Raadhuisstraat 10,
zowel voor de parochianen van Oirsbeek als Doenrade in de week van
29/11-03/12 en wij zullen ervoor zorgen dat het goed terecht komt.
Barmhartigheid is een opgave die weinig tijd kost! Loop eens door uw keukenkast
en klerenkast, of door de speelgoedkast van uw kinderen!
Het kost u geen geld en weinig extra moeite. Maar we kunnen er wel heel veel
gezinnen in de gemeente Schinnen blij mee maken! Zeker voor Kerstmis.
Mogen wij als parochies en ik, als uw pastoor, rekenen op uw steun?
Dat zou geweldig zijn en een nieuwe stimulans. Want Kerk zijn ben je niet door
de mooie woorden die gesproken worden, maar door de daden die je samen met
elkaar weet te stellen!
Barmhartigheid kost eigenlijk niks, tot weinig, maar levert zoveel op,
Staan we daar -samen- nog voor?
Er is een Joods spreekwoord: 'Wie het leven van één mens redt, redt de wereld!'
lk geloof in dat spreekwoord. Je hoeft niet veel te doen om een nieuwe wereld
vorm en inhoud te geven, maar je moet wel, persoonlijk, iets doen.
Wij zijn samen de Kerk, het is aan ons om een antwoord te geven op de vraag
van onze paus en bisschop. lk kan dat als pastoor en wij kunnen dat als
kerkbesturen niet alleen... U bent aan zet: op 27 november of in de week erna...
Pastoor L.M.R. Houben, namens de kerkbesturen.

