RK VVDoenrade
Oud papier inzamelingsactie 5 t/m 7 oktober. Let op: Zaterdags tot 12.00 uur!
De hieropvolgende inzamelingsactie is van 2 t/m 4 november
KBO
5 oktober
12 oktober
19 oktober
26 oktober

Dag van de ouderen in Schinnen.
Thema: 'Over het weer gesproken', Leon Rademakers.
Kienen.
Herfstwandeling.

ZijActief Doenrade
Maandag 9 oktober Lezing Mantelzorg door Hella Senden.
Zij is consulente bij het 'Steunpunt Mantelzorg' Parkstad Limburg.
Hoe hou je grip op de DRAAGLAST en vergroot je de DRAAGKRACHT van
Mantelzorgers.
Maandag 30 oktober TAPAS-AVOND bij Restaurant El Pimiento,
Höngenerweg 44, Süsterseel. Alleen voor leden!
Deze avond staat in het teken van lekker en zoveel als je wilt/kan eten.
Er zijn koude (voorgerechten) en warme hapjes. Kosten €12,90 p.p. excl.drank.
Opgeven kan bij Johanna Pennings en Lies van Kronenberg.
CV de Pedaalridders
Tijdens de gezellige 'Beach party' in onze ridderzaal verrichtte notaris Emiel
Verstegen de trekking van de loterij. De gelukkige prijswinnaars zijn:
Weekend/midweek luxe vakantiehuis:
Mitchel Cremers, Sittard
Pizzarette
Fam. Kerkhof, Doenrade
Tegoedbon Grieks restaurant. Santorini:
Dhr. Hanssen, Doenrade
Kadopakket Bakkerij Pieters:
Fam Rutten, Doenrade
Kadopakket Bbakkerij Pieters:
Mevr. Ubags, Doenrade
Kadopakket Strooplekkernijen:
Café Bennelly, Doenrade
Kadopakket Strooplekkernijen:
Fam. Harst, Doenrade
Kadopakket Versboerderij Keulen:
Fam. Schielke, Doenrade
Kadopakket Versboerderij Keulen:
Dhr. Janssen, Doenrade
Tegoedbon Gasterie Dobbelsteyn:
Fam. Jacobs, Doenrade
Tegoedbon Hairstyling Sanne:
Fam. Pirnaij, Doenrade
Wij feliciteren alle winnaars met hun prijs en bedanken alle begunstigers voor
het beschikbaar stellen hiervan. Dank zeker ook aan iedereen die loten kocht.
Door u kunnen wij de vasteloavend in Doonder in stand houden!
Onze volgende carnavalsactiviteit is het Doonder Leedjes konkoer op
zaterdag 28 oktober! in cafe Bennelly.
Wat wordt de nieuwe Schlager in Doonder?. De avond start om 19.30 uur
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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 20 -9 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

Wij samen
Minder kerkgangers, minder priesters, een priesterbestand dat maar
mondjesmaat aangevuld kan worden, kerken welke aan de ere dienst onttrokken
moeten worden, mensen welke over de kerk in de mineur zijn en zich afvragen:
’Wie doet straks het licht uit in de kerk’ ?
Naast de mensen, die een afwachtende houding aannemen en bij gelegenheid
naar de kerk komen, zien we ook veel mensen die overtuigend betrokken zijn bij
de kerk en de parochie .
Vrijwilligers die zich boven normaal inzetten zowel in als buiten de kerk..
Verenigingen die de band met hun kerk niet loslaten maar juist hun
betrokkenheid hiermee tonen bij bijzondere vieringen .
Na de prachtige opluistering door ons eigen Gemengd Koor Crescendo van hun
jubileummis afgelopen zondag 10 september, viert onze schutterij St. Michaël op
zondag 1 oktober samen met gastkoor Zanglust uit Oud Geleen het feest van
hun patroonheilige tijdens de jaarlijkse Schuttersmis.
Luisterend naar het aansprekelijke 'Onze Vader' onder muzikale begeleiding van
het Trommel en Fluitenkorps van de schutterij, kunnen we onze gedachten
verleggen en verder laten reiken.
Na deze viering herdenkt de schutterij hun overleden leden met een bezoek en
muzikale groet op het kerkhof.
De parochie is meer dan een klein clubje.
We zijn een klein deel van de groeiende wereldkerk.
Ons geloof is meer dan de moeite waard.
Jezus blijft mensen om zich heen roepen met Zijn boodschap die voor elke tijd
en omstandigheid iets waardevols kan bieden.
God laat zich vinden, door iedereen die Hem zoekt. Hij laat het licht branden.
Wij, wij samen, zijn niet van plan het licht uit te doen!

Heilige Missen over de maand oktober.

Schuttersmis zondag 1 oktober met gastkoor Zanglust

Zondag
1 oktober
09.30 h
Schuttersmis
M.m.v.Schutterij St.Michaël en gastkoor Zanglust uit Oud Geleen.
Vincent en Anna Smeets- Canisius (o).
Ouders Duisings- Meijers.
Jaardienst Wil Schwillens.
Alle overleden en levende leden van schutterij St. Michaël en koor Zanglust.

De toevallige ontmoeting van twee verenigingen maakt deze opluistering al
bijzonder.
Gastkoor Zanglust uit Oud Geleen hoopt volgend jaar haar 110 jarig bestaan te
vieren!
Het koor staat o.l.v. Rob Meijers en wordt aan de piano begeleidt door mw.
Annemie Sluijsmans Meens.
De mis die het koor zal uitvoeren is Missa Simplex van Piet Stalmeier, aangevuld
met zo mogelijk een aantal werken.

Donderdag
5 oktober
Harrie Diederen, Margriet en Peter.

09.30 h
Rozenkrans
10.00 h Eucharistieviering

Zondag
8 oktober
09.30 h
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.
Jaardienst ouders Bruls- Tummers, Hub en Mia.
Jaardienst ouders Dassen- Feijts en zoon Frans (st).
Jaardienst Vincent en Lucie Eggen- Tummers (st).
Jaardienst Jo Schevers.
Jaardienst Netje Slijpen- Rousschop.
Jaardienst Hein Schurgers.
Tiny Schurgers- Richter.

Hoogmis

Zondag
15 oktober
10.00 h
de
15 Hubertusmis, m.m.v. 'Jachthoornblazers van Rolduc'.
Jaardienst Henriette Bus- Dols (st).
Jaardienst ouders Rennenberg- Baars, José en Anny.
Jaardienst ouders Dormans- Hermens.
Harrie Diederen, Margriet en Peter.

Hubertusmis

Zondag
22 oktober
09.30 h
M.m.v..Kerkelijk Dameskoor
Mia Habets- Arets.
Jeanne Meertens (o).
Ouders Cremers-Offermans en overleden familieleden.

Hoogmis

Na hun uitvoering blijft het koor nog even in Doenrade voor een gezellig
samenzijn en huldiging van een jubilaris:
Mw. Annemie Vranken voor haar 12,5 jarig lidmaatschap.
Hubertusmis zondag 15 oktober
Bij de opening van het jachtseizoen wordt voor de 15de keer ondertussen een
Hubertusmis gevierd en in de sfeer van de jacht opgeluisterd door de
'Jachthoornblazers van Rolduc'. Aansluitend zegent pastoor Houben in een
weiland aan de Karreweg (achter Gasterie Dobbelsteyn) de aanwezige paarden,
honden en andere (huis) dieren.
Bij 'Vincent onder de poort' wordt een hapje en een drankje geserveerd.
De organisatoren nodigen u uit deze Hubertusviering mee te vieren!
Gedoopt
Op zondag 3 september ontving Lieke Suylen het H.Doopsel,
Lieke is het dochtertje van Richard en Mandy Suylen.

Zondag
29 oktober
09.30 h
Hoogmis
M.m.v. Schola Cantorum St.Jozef o.l.v. Steven van Kempen
Zeswekendienst Harry Smeets.
Jaardienst ouders Zaad- Sniekers (st).
Jaardienst Gerrit en Lies Gardeniers- Dohmen (st).
Jaardienst ouders Pennings- Meuwissen.
Hub Bus (st).
Mia Habets- Arets.
Alle overledenen van de familie Dohmen.

Overleden
07 september
Harry Smeets
101 jaar.
Moge hij nu en voor eeuwig rusten in de liefde en vrede van God.
Collecte
De collecte van de KWF heeft in Doenrade dit jaar € 670,76 opgeleverd.
Hartelijk dank daarvoor!.
Gerarduskalender 2017
Hij is er weer! Te verkrijgen bij de kosteres na de H.Mis of na telefonische
bestelling (046 4424986) bij haar aan huis.
Deze bijzondere kalender met kaft kost € 7,Bijzondere vieringen;
2 november Allerzielenviering om 19.00 uur.
5 november Allerzielenlof om 15.00 uur.
Aansluitend de zegening van de graven .

