RK VV Doenrade
Oud papier inzamelingsactie 6 t/m 8 april. Zaterdag 8 april tot 12.00 uur!
KBO
9 maart
16 maart
23 maart
30 maart

Kienen.
Kaartmiddag.
Kienen.
Lentewandeling.

Zij Actief
6 maart: Info avond inzake de voorgenomen Fusie van de Gemeenten
Schinnen, Onderbanken en Nuth in Gasterie Dobbelsteyn.
Aanvang 20.00 uur.
Iedereen is welkom.
13 maart: Lezing door Remedica. “Voorkomen is beter dan genezen”.
Informatieavond over preventie, educatie en zelfmanagement.
U kunt gratis uw cholesterol laten meten.
Ook kunt u meedoen aan een gratis loterij.
Aanvang 20.00 uur in Gasterie Dobbelsteyn.
20 maart: 'Meditatieve Klankbeleving door Marianne Alberti
Aanvang 13.30 uur.
25 maart: Viering 85 Jarig Bestaansfeest van ZijActief Doenrade
Programma
15.00 uur H. Mis in St. Jozefkerk Doenrade
Na de mis is er een koffietafel alleen voor de dames van ZijActief.
18.30 uur Huldiging van onze Jubilarissen.
Vanaf 19.00 tot 20.00 uur RECEPTIE.
Iedereen is van harte welkom!
Aansluitend Feestavond voor leden en hun partners, de muziek wordt
verzorgd door Just for Fun.
Kerkbijdrage 2016
In het volgend parochieblad nummer 4 zal o.a. een gecomprimeerde
Jaarrekening 2016 gepresenteerd worden.
Zoals het er nu naar uitziet blijven de kerkbijdragen 2016, onze belangrijkste
bron van inkomsten ca. 21% achter bij die van het jaar hiervoor.
Laat dit a.u.b. niet gebeuren en doe alsnog mee voordat de kerbijdrage actie
2017 van start gaat.
Help mee om onze (parochie) kerk een zekere toekomst te geven!
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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 -3 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

In zak en as omdat het niet meer is zoals het was?
Psychologisch onderzoek geeft aan dat wij mensen niet zo van veranderingen
houden. We hebben graag een grote mate van zekerheid omdat dat veiligheid
biedt. Of het nu gaat om gezondheid, werk en inkomen, relaties, waarden en
normen, we willen graag weten waar we aan toe zijn. Zeker wanneer zaken
veranderen die al eeuwenlang, generaties lang, decennialang zeker en
vanzelfsprekend waren, kost dat tijd en moeite. Maar ook voor vele van die
zaken lijken veranderingen onvermijdelijk. Een van de grootste veranderingen in
onze tijd lijkt de onvermijdelijkheid van samenwerking te zijn. Zo wel op
bestuurlijk, sociaal, alsook op kerkelijk vlak. Gemeentegrenzen worden opgerekt
van dorp of stad tot regio's, schoolbesturen en scholen lijken alsmaar groter te
worden en ook op kerkelijk gebied is een toenemende samenwerking tussen de
parochies onvermijdelijk en zelf onontbeerlijk geworden. En dat alles gaat niet
vanzelf of van een leien dakje, omdat 'vroeger' nog niet zo lang geleden is.
Ieder dorp had zijn eigen pastoor en grotere dorpen zelfs nog met een kapelaan.
Alle vieringen in de eigen plaatselijke kerk. Dat is nu niet meer haalbaar en zal
dat in de nabije toekomst ook zeker niet meer worden!
Jammer? Enerzijds zeker!
Schaalvergroting als schaalvergroting is een
zwaktebod wanneer er geen kwaliteitsvoordeel voor alle betrokkenen uit
voortvloeit. Op die kwaliteitsverbetering moet daarom ook worden ingezet,
minder op het blindstaren op de vergroting. Een goed verzorgde viering die het
hart weet te raken omdat ze gehouden wordt in een volle of bijna volle kerk,
spreekt méér aan dan een goed verzorgde in een haast lege kerk.
Samenwerking is hierbij onmisbaar! Wil een viering in slechts één kerk van een
samenwerkingsverband uiteindelijk aansprekend zijn, moet de eigenheid van de
parochies waar geen viering gehouden wordt wel herkenbaar en voelbaar zijn
voor de aanwezigen uit die parochies. Dit kan o.a. door misdienaars, acolieten,
lectoren, koren, collectanten en verenigingen uit die parochies deel uit te laten
maken van die viering. Goede Vrijdag 14 april wordt dit jaar om 19.00 uur in de
parochiekerk van Oirsbeek in een herdenkingsdienst het lijden en sterven van
Christus herdacht. Ik hoop dat veel parochianen uit Doenrade dan de weg naar
de St. Lambertuskerk weten te vinden.
Pastoor L.M.R. Houben

Heilige Missen over de maand maart
Woensdag
1 maart
19.00h
M.m.v. CV de Pedaalridders en CV de Sjepene.

Aswoensdagviering

Donderdag
2 maart
Harie Diederen, Margriet en Peter.

Rozenkrans
Eucharistieviering

09.30 h
10.00 h

Zondag
5 maart
09.30 h
M.m.v. Schola Cantorum o.l.v. Steven van Kempen
1e Zondag in de veertigdagentijd.
Jaardienst echtpaar Kohlen-Dahlmans (st).
Jaardienst Mia Jeurissen-Ritzen.
Harrie Jeurissen.
Jaardienst Jo Bus.
Uit dankbaarheid.
Jaardienst Mia de Lat- Dormans.
Bertus de Lat.
Mia Habets- Arets.
Vincent en Anna Smeets-Canisius (o).

Hoogmis

Donderdag
Geen Eucharistie.

09.30 h

Rozenkrans

Zondag
12 maart
M.m.v. het Mannenkoor.
2e Zondag in de veertigdagentijd.
Harie Diederen, Margriet en Peter.

09.30 h

Hoogmis

Donderdag
Geen Eucharistie.

09.30 h.

Rozenkrans

9 maart

16 maart

23 maart

09.30 h.

Zaterdag
25 maart
15.00h
M.m.v. Schola Cantorum o.l.v. Steven van Kempen
85 jarig bestaansfeest ZijActief Doenrade.
Mia Habets- Arets.

Vastenactie kiest partij voor de armsten. Kiest voor eerlijk delen, voor hier wat
minder en daar wat meer (dan haast niets) ! Samen maken we er meer van!
5 jaar lang kende onze parochie op initiatief van parochiaan Mariean Schut een
eigen Vastenactie waarmee we als parochie een bijdrage leverde om kansarme
kinderen uit de parochie St. Gabriël in Addis Abeba naar school te laten gaan.
Inmiddels is in Addis Abeba gekozen voor een volgende doelstelling.

Zondag
19 maart
09.30 h
Hoogmis
M.m.v .het Dameskoor
Hoogfeest van de H. Jozef, patroon van de parochie.
Jaardienst ouders Arets-Winkens (st).
Joseph Pennings en Elisabeth Crijns.
Ouders Bex- Siebertz, Zef en Hanny.
Donderdag
Geen Eucharistie.

Zondag
26 maart
09.30 h
Hoogmis
M.m.v. het Dameskoor.
4e Zondag in de veertigdagentijd.
Jaardienst Toos Theunissen-Willems en overleden familie.

Rozenkrans
Eucharistieviering.

Samen met de parochies uit de dekenaten Schinnen en Sittard Geleen verenigt
door de Interdekenale werkgroep 'Kerk en Wereld' richten we samen met de
Vastenactie 2017 onze blik op Zambia in Afrika en wel Mpongwe .
Het (goedgekeurde) project is aangevraagd door mw. Ton Korsten - Korenromp
uit Jabeek. Zij heeft de stichting 'Geef kinderen van Mpongwe een toekomst'.
(GKMT) in het leven geroepen.
Veel jongeren in Zambia gaan nu niet naar school, of ze verlaten het onderwijs
na de lagere school, omdat er dan betaald moet worden voor het volgen van de
lessen. De meeste ouders hebben daar geen geld voor, 80% leeft onder de
armoede grens. Kinderen en jongeren blijven thuis om op het land te werken of
om op jongere broertjes en zusjes te passen.
Veel gezinnen zijn ontwricht door m.n. de ziekte aids.
Er is haast een tekort aan alles en nauwelijks toekomstperspectief.
Maar toch...stichting GKMT bouwt in 4 fasen aan een grote school voor
betaalbaar en gericht onderwijsen vakopleidingen. De eerste fase is af en er
wordt al 3 jaar lesgegeven in 'Landbouw en Techniek'. Prioriteit heeft nu het
aanleggen van elektriciteit om machines te kunnen laten draaien in het kader
van de opleidingen en de noodzaak van een internaat functie voor onderwijzers
en leerlingen. Vanwege het grote oppervlakte van het district Mpongwe en de
geringe bevolkingsdichtheid (13 / km2) zouden velen anders uren moeten lopen
om op school te komen. Voor meer informatie zie www.mpongwe.nl.
Steun a.u.b. deze Vastenactie door uw gift in de speciaal hiervoor opgestelde
offerblokken in onze kerk te deponeren al of niet in betreffende enveloppe of
door uw donatie in de Vastenactie enveloppe te doen en deze af te geven bij
Zr. Caroline (brievenbus voordeur pastorie) of bij de kosteres.
De Vastenactie enveloppe ontvangt u met Doonder Bericht no 4 (april)
Dank u wel namens hen die u met uw steun helpt een leven te leven!

