RK VV Doenrade
Oud papier inzamelingsactie 1 t/m 3 juni. Zaterdag 3 juni tot 12.00 uur!
KBO
4 mei
11 mei
18 mei
25 mei

Thema middag met Annie Schreuder.
Kienen.
Bloesemtocht met de bus.
Het activiteitenschema is gewijzigd. Er is geen kienen deze dag.

Zij Actief
Maandag 1 mei
Lezing: Vluchtelingenwerk door dhr. Jeffrey Sprenger
van het COA. Hij werkt in het Asiel Zoekers Centrum te Sweikhuizen.
Aanvang 20.00 uur Gasterie Dobbelsteyn.
Dinsdag 9 mei
De Meiviering van kring Zuiderpoort. Kapel in ’t Zand te
Roermond. Aanvang 19.00 uur. Aanmelden bij Soffie Wijts. Kosten € 5.00 p.p.
Maandag 15 mei
Bezoek aan Chocoladefabriek Geruba te Schinnen.
Aanvang 14.00 uur. Vertrek vanaf Gasterie Dobbelsteyn 13.30 uur.
Kosten € 6.00 p.p.
Zaterdag 20 mei
Limburgse Vrouwendag. “Het Forum” Roermond.
Aanmelden is verplicht en kan bij Soffie Wijts.
Entree is gratis. Inloop vanaf 12.00 uur. Aanvang 12.30 uur.
Schutterij St. Michaël
28 mei
Bondsfeest Klimmen.
Collecte
De huis aan huiscollecte voor de Hartstichting heeft € 521,69 opgebracht .
De collectanten bedanken alle gevers!
Paascollecte misdienaars
De opbrengst van de collecte bedroeg € 200,10
Met dit geld stimuleren we het misdienaarswerk.
Dank u wel!
Communicanten 2017
Gioya Paes
Milou Pirnaij
Meike Schevers
Glenn Schwillens
Esmee Tummers
Djamilla Ummels

Vielderweg 33
Zwarte Graaf 23
Zwarte Graaf 4
Am Obersthof 20
Warblingsstraat 17
Dr. Kutsch Strasse 16

Eerste H.Communieviering 2018
Hemelvaartsdag 10 mei 2018 11.00 uur

6439BJ
Doenrade
6439BB
Doenrade
6439BB
Doenrade
6029
Selfkant
6439AX
Doenrade
6029 Gangelt-Breberen
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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 -5 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

In mei legt ieder vogel een ei, maar wat dan?
Je kunt als kip of vogel, maar ook als mens wel een ei leggen, bij de mens is het
dan meer dan een formeel ei, een gedachte, maar wat dan?
We gaan broeden…
Je hebt een gedachte, een idee en gaat broeden. De natuurlijke wijze is dat je
op dat ei gaat zitten en wacht tot het uitkomt. Al broedster, want het zijn toch de
dames in de natuur die deze taak ten eer valt omdat zij meer geduld hebben,
ben je echter niet onafhankelijk. Je hebt een voeder nodig die jou en dus ook je
jongen in leven houdt, terwijl jij zo ongemakkelijk zit te broeden.
Tegenwoordig broeden wij elektronisch: via broedlampen. Geldt dat niet voor
alles? We brengen de baby’s, na het zwangerschapsverlof, naar de opvang, we
plaatsen onze ideeën op Internet, we zetten onze afspraken in de mobiele
telefoon.
Wie is er nu gek geworden? Wij of de natuur?
Ik ga geen betoog houden tegen de vooruitgang die ons gebracht heeft waar we
nu zijn! Integendeel, ik ben dankbaar voor iedere vooruitgang! Maar ik plaats wel
een kanttekening –en zelfs een grote- bij hoe wij daar vaak mee omgaan.
Los van de natuur is de mens een lege huls tegen de muur. Goed voor series als
CSI, welke plant is dat? Wij zijn meer, of liever, door God geroepen meer te zijn.
Hoe slagen we er toch telkens weer in dat te verduisteren?
Niet alleen voor onszelf, maar ook voor kinderen en kleinkinderen? Als ik met
hen over God spreek, snappen ze er vaak niks van. ‘Is Hij oud?’, ‘Wie is Zijn
vader en moeder’, ‘hoe ziet Hij er dan uit’?
Dat zijn niet de vragen van de kinderen! Dat zijn uw vragen! De vragen van
ouders en grootouders.
Daarom heb ik een vraag voor u: wat betekent de Kerk –niet het gebouw, maar
de gemeenschap wereldwijd- nog voor u, in hoeverre bent u bereid op die vraag
een antwoord te vinden door een bezoek aan de kerk of een geloofscursus?
Een ei leggen, vader of moeder worden is niet moeilijk. Geduld nemen om
te broeden, een goede moeder of vader zijn, des te meer.
Dat vraagt om een visie op ‘wat dan ?.”
Pastoor L.M.R. Houben

Heilige Missen over de maand mei
Donderdag
4 mei
Harrie Diederen, Margriet en Peter.

09.30 h
10.00 h

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag
7 mei
09.30 h
Hoogmis
M.m.v. Schola Cantorum St.Jozef o.l.v. Steven van kempen
Jaardienst Vincent Smeets
Anna Smeets- Canisius.
Jaardienst ouders Heunen- Bruls en Hub.
Hub Bus (st).
Echtpaar Kummeling- Philippen (st).
Mia Habets- Arets.
Donderdag

11 mei

09.30 h

Zaterdag
13 mei
19.00 h
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.
Jaardienst ouders Quix- Tummers (st).
Jaardienst Liselotte Mommers- Bonné.
Ouders Jeurissen- Smeets.
Harrie en Mia Jeurissen- Ritzen (o).

Rozenkrans
Eucharistieviering

Zondag

14 mei

Geen Eucharistieviering

Donderdag

18 mei

09.30 h.

Rozenkrans

09.30 h

Hoogmis

Zondag
21 mei
M.m.v Kerkelijk Mannenkoor.
Jaardienst Sjang Bus (st).
Jaardienst Leo Meulenberg (st).
Jaardienst Tiny Schurgers- Richter.
Hein Schurgers
Mia Habets- Arets.

Donderdag
25 mei
11.00 h.
Hoogmis
Hemelvaart van de Heer. Eerste H.Communieviering
M.m.v. Communicanten en Fanfare St. Cecilia.
Jo Schevers.
Zondag

28 mei

09.30 h

M.m.v. het Kerkelijk Dameskoor.
Jaardienst Jan Arets en echtgenote (st).
Jaardienst Zef en Mia Hennen- Dohmen.
Hans Verhoeven vanwege zijn verjaardag.
Harrie Diederen, Margriet en Peter.

Hoogmis

Bezoek aan het Open Luchtmuseum Arnhem met de Museum Plus Bus
De Museum Plus Bus, is een bijzonder initiatief voor ouderen in Nederland.
De organisatie rijdt elke dag een groep senioren die niet op eigen gelegenheid
een museum kunnen bezoeken naar een deelnemend museum.
3 Jaar na inschrijving heeft KBO Doenrade nu een uitnodiging ontvangen om
6 juli a.s. een bezoek te brengen aan het Open Luchtmuseum te Arnhem.
De busreis, kopje koffie/ thee na aankomst en entree zijn gratis.
Aan deze uitnodiginhg zijn een paar regels verbonden.
In de bus mogen maximaal 2 rolstoelen of 1 elektrische rolstoel mee ( via lift).
In de laadruimte kunnen max. 10 rollators en/ of inklapbare rolstoelen mee.
In de bus worden geen consumpties aangeboden. U kunt zelf eten en drinken
meenemen. Dit kan in de bus genuttigd worden maar niet in het restaurant .
In het restaurant kunt u iets gebruiken voor eigen rekening.
Programma donderdag 6 juli:
08.00 h Aankomst bus bij Gasterie Dobbelsteyn.
08.30 h Vertrek bus.
11.00 h Aankomst Openluchtmuseum Arnhem.
11.30 h Koffie/Thee.
12.00 h Rondleiding.
13.15 h Lunch voor eigen rekening/ rondkijken op eigen initiatief.
14.45 h Vertrek uit Openluchtmuseum.
15.15 h Vertrek bus.
17.30 h Aankomst opstapplaats bij Gasterie Dobbelsteyn.
Er kunnen nog een 15-tal senioren, ook niet KBO leden, mee.
Bent u geïnteresseerd in deze bijzondere dagtrip? Neem dan contact op met:
Secretaris Harrie Roberts 046 4422138 of voorzitter Lou Duisings 06 23891021 .
Doe dit dan wel vóór 25 mei!
Mutaties kerkbestuur
Achteromkijkend kan zonder overdrijving geconcludeerd worden, dat er
jarenlang van heel veel zaken 'werk is gemaakt'! Niet alleen technisch maar
zeker ook beleidsmatig. Persoonlijke omstandigheden en hieruit voortvloeiende
keuzes, een gedwongen afscheid en de nog niet concreet beantwoorde
verzoeken om een bestuursfunctie te aanvaarden, creëren nu een situatie
waarin het begrip 'aftreedrooster' wel erg letterlijk is.
Na Paula Bogie, Jeu Smeets, Harry Jeurissen (†) is recentelijk afscheid
genomen van Lenie Tummers en Gerrit Quadakkers als kerkbestuurslid.
Aan allen is eervol ontslag verleend cq. aangevraagd.
Naast het voorzitterschap van pastoor Houben blijven ook de functies penningmeester (Henk Smeets) en secretaris nog gehandhaafd en kan door de
betrokkenheid van andere vrijwilligers nog het nodige ondernomen worden.
Wilt u meehelpen om als bestuurslid onze parochie en haar kerk toekomst te
geven, meldt u dan a.u.b. aan voor een informatief gesprek.

