RK VV Doenrade
Oud papier inzamelingsactie 4 t/m 6 mei. Zaterdag 6 mei tot 12.00 uur!
KBO
5 april
Themamiddag, vluchtelingenwerk Sweikhuizen.
6 april
Paaskienen.
13 april
Paasviering, aanvang 14.00 uur, op inschrijving.
20 april
Knutselen met Shandri.
27 april
Kienen.
29 april
Op 29 april organiseert de KBO weer een gezellige en
ontspannende toneelavond in Gasterie Dobbelsteyn. 't Auwt Durps Toniel uit
Merkelbeek voert dan het toneelspel 'Een bedevaart naar Bonaire' op.
U wordt als bezoeker meegenomen naar een klooster waar paniek en chaos
ontstaat door de ziekte van moeder-overste, met een ambitieuze non die de
leiding wil overnemen en een hongerige pastoor.
Aanvang toneel 19.30 uur, zaal open om 18.30 uur.
Kaartverkoop vanaf 1 april bij bestuursleden KBO en in Gasterie Dobbelsteyn.
Kosten € 6,00 per toegangskaart.
Zij Actief
Vrijdag 7 april: Kringontmoetingsavond in Bingelrade.
Toneel: “UT DURPSHOTEL” Aanvang 19.00 uur.
Kosten € 7.50 incl. 1 consumptie. Opgeven bij Soffie Wijts
Maandag 10 april: Paasavond in Gasterie Dobbelsteyn. Aanvang: 20.00 uur.
Zaal open vanaf 19.30 uur!
Opgeven tot 3 april bij Johanna, Lies of Soffie.
Maandag 24 april: Jeu de Boules in Heerlen. Aanvang 19.00 uur.
Opgeven tot 15 april bij Soffie.
Aanvullende informatie volgt nog.
Zondag 30 april Samen Op Stap Op Zondag “SOSOZ” afgekort. Een
wandeling, georganiseerd door ZijActief Limburg en K.V.G.
Na afloop High Tea in Overste Hof in Landgraaf.
Opgeven hiervoor kan alleen bij ZijActief Limburg vóór 7 april.
Kerkdeurcollecte misdienaars.
Traditiegetrouw collecteren de misdienaars in het paasweekend ook een
beetje voor zichzelf. Met de opbrengst stimuleren we n.l. hun werk en
geven we uiting aan onze waardering voor hun inbreng.
Schutterij St. Michaël
Op 2 april aanstaande organiseert Schutterij Sint Michaël voor het eerst in vier
jaar, haar jaarlijkse koningsvogelschieten.
Dit prachtige culturele evenement vindt plaats vanaf 15:00 uur op het grasveld
tussen de Zwarte Graaf, Vielderweg en Ut Schniefke.
Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken.
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Pastoor (lmr.houben@gmail.com)
046 4421233
Inloop sacristie 1ste donderdag vd maand
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 -4 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

Goede dag of Goede Week???
Het hoort er een beetje bij dat mensen elkaar een goede dag toewensen. Vaak
oprecht en bewust, maar even vaak ook uit routine. De wens is de mond uit
voordat je erbij nagedacht hebt. En op zich is dat helemaal niet verkeerd!
Je kunt iemand beter op de automatische piloot het beste toewensen dan het
minder goede. Maar er zijn twee dingen in het leven van de piloot die hij niet op
‘automatisch’ kan zetten: opstijgen en landen. En dat is maar goed ook.
Als we alleen nog maar op de automatische piloot zouden draaien, gaat de lol
van het leven er ook snel van af. Dan worden we de Charlie Chaplins aan de
lopende band van de historische film ‘Modern times’.
Wat geldt voor het gewone leven, geldt ook voor ons geloofsleven. Natuurlijk
staat ook dat soms op de automatische piloot. Ik ben gedoopt en katholiek, doe
dit wel en dat juist niet…
Maar alleen op die automatische piloot komen we er niet!
We stijgen of niet meer op, of kunnen niet meer veilig landen en dat legt het
geloof aan banden. Daarom zou het goed zijn om in de Goede Week het
vliegtuig waarin we ons bevinden in deze razendsnelle tijd eens even te verlaten
en de trein te nemen. Intercity Pasen… Palmzondag, Witte Donderdag, Goede
Vrijdag, Paaszaterdag en Pasen. Vijf haltes en als je echt de eindbestemming
wilt bereiken -Pasen-, kun je eigenlijk geen bestemming overslaan. Indutten
helpt ook niet, want je wordt vanzelf weer wakker als de trein afremt voor de
volgende halte en de conducteur omroept waar we zijn…
Wat zou het fijn zijn wanneer ik en de parochianen van Oirsbeek tijdens de
vieringen van de Goede Week, die dit jaar in Oirsbeek en komend jaar weer in
Doenrade gevierd worden, velen van u, vanuit Doenrade, in ons midden zouden
mogen verwelkomen!
De Scola Cantorum geeft een geweldige voorzet. Zij luisteren dit jaar op Goede
Vrijdag de viering van 19.00 uur op. Een viering in het teken van ‘samen sterk’.
Pastoor Adema is de voorganger, ik ben er natuurlijk bij, de Scola van Doenrade
zingt, gelovigen van Schinveld en Merkelbeek zijn net als u en die van Oirsbeek
meer dan van harte welkom!
Neem eens de Intercity en reis met ons mee…
Pastoor L.M.R. Houben

Heilige Missen over de maand april
Zaterdag
1 april
19.00 h
Voorstellingsmis Communicanten.
M.m.v. Ensemble Fanfare St.Cecilia
Jo Schevers.
Uit dankbaarheid.
Vincent en Anna Smeets- Canisius (st).
Ingrid Smeets- de Smet.

Eucharistieviering

Zondag

Geen Eucharistieviering

2 april

Donderdag

09.30 h
10.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zaterdag
8 april
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.
Jaardienst Funs Tummers.
Ouders Smeets- Janssen.

19.00 h

Palmzondagviering

9 april

20 april

09.30 h.

Rozenkrans

Zondag
23 april
09.30 h
Hoogmis
Beloken Pasen.
M.m.v Schola Cantorum St.Jozef.
Jaardienst ouders Diederen- Penners (st).
Jaardienst Jan Hermans (st).
Jaardienst ouders Hub en Agnes Bertrand- Smeets (st).
Jaardienst ouders Haenen- Dormans en John.
Jaardienst Moonen- Offermans en Huub.
Mia Habets- Arets.
Donderdag

27 april

09.30 h.

Rozenkrans

09.30 h

Hoogmis

Geen Eucharistieviering

Donderdag
13 april
19.00 h
Witte Donderdag. Eucharistieviering parochiekerk Oirsbeek.
Vrijdag
14 april
15.00 h
Kruisweg
Goede Vrijdag. Kruisweg in parochiekerk Oirsbeek.
19.00 uur
Eucharistieviering
Herdenking van het lijden en sterven van Onze Heer
in parochiekerk Oirsbeek.
M.m.v. Schola Catorum St. Jozef Doenrade olv. Steven van Kempen
Zaterdag
15 april
21.00 h
Paaswake in parochiekerk Oirsbeek.

Eucharistieviering

(volgend jaar is deze viering enkel in onze parochiekerk)

Donderdag
6 april
Harrie Diederen, Margriet en Peter.

Zondag

Maandag
17 april
11.00 h
Tweede paasdag
Eucharistieviering in parochiekerk Oirsbeek.

Hoogmis

Zondag
16 april
09.30 h
Hoogmis
Paaszondag. M.m.v. Schola Cantorum St.Jozef.
Leo Dols (st)
Jaardienst Frans Jeurissen en Bertha Jeurissen-Daemen (st)
Jaardienst ouders Quix- Gelissen (st).
Jaardienst Zef Wolffs.
Jaardienst Hans Verhoeven.
Liselotte Mommers- Bonné vanwege haar verjaardag.
Trea, vanwege haar verjaardag
Mia Habets- Arets.
Overleden ouders en gezinsleden.

Zondag
30 april
M.m.v. het Kerkelijk Mannenkoor.
Harrie Diederen, Margriet en Peter.
Overleden
15 maart 2017

Louis Swelsen

74 jaar.

Continuïteit van onderwijs voor wees- en kwetsbare kinderen, jongeren en
volwassenen waarmee zij zich die kennis en vaardigheden kunnen verwerven
om aan de armoede te ontkomen.
Toegang tot de arbeidsmarkt, met voor hen de mogelijkheid een zelfstandig
bestaan op te bouwen, is de visie, de missie en tegelijkertijd de droom van
Ton Korsten-Korenromp uit Jabeek, oprichtster van de stichting
‘Geef de Kinderen van Mpongwe in Zambia een Toekomst’
Samen met u wil de Vastenactie op aangeven van de parochies binnen de
dekenaten Schinnen en Sittard Geleen haar hierbij finacieel ondersteunen..
Kies a.u.b. om te delen met de armsten! Voor uw donatie kunt u gebruikmaken
van het bijgesloten Vastenactiezakje welk u kunt deponeren in de speciaal
hiervoor aanwezige offerblokken in de kerk of bezorgen bij zuster Caroline op de
pastorie (brievenbus voordeur) of bij de kosteres (Dudenrode 1)

