RK VV Doenrade
Oud papier inzamelingsactie 2 t/m 4 november. Let op: Zaterdag tot 12.00 uur!
( De volgende inzameling is van 7 t/m 9 december)
KBO
2 november
9 november
16 november
19 november
23 november
30 november

Kienen.
Koekjes bakken met Dhr. Duisings uit Oirsbeek
Kienen.
Inloopzondag.
Kienen.
Lou Lambrichts, Thema: Sterven op eigen manier.

Zij Actief
Donderdag 2 november
Lezing: De natuur en het veranderende klimaat.
Locatie: Ontmoetingsentrum Bingelrade.
Vertrek om 19.00 uur vanaf Gasterie Dobbelsteyn
Donderdag 9 november
Algemene Ledenvergadering ZijActief Limburg te
Roermond.
Maandag 13 november
Lezing Cursus in Wonderen! Geluk of Gelijk.
Wil je liever gelijk hebben of gelukkig zijn? Kun je beiden tegelijkertijd hebben?
Kijk in je leven of je dit herkent?
Ook niet leden zijn van harte welkom tegen een kleine vergoeding.
Maandag 27 november
Feestelijke Kerstpresentatie, 'Rondom de Kribbe'
door Maria Bonten.
Ook bij deze lezing zijn niet leden van harte welkom tegen een kleine vergoeding.
Schutterij St. Michaël
18 november
Grote speculaas actie.
Activiteiten CV de Pedaalridders
Zondag 12 november Prins oetrooping voor Grote Prins, Jeugdprins en
Jeugdprinses 2017-2018. Vanaf 11.11 uur in Cafe Benelly
Weekend 24, 25 en 26 nov. Jubileumweekend 4 x11 jaar CV De Pedaalridders.
Vrijdag 24 november
Buut Culinair, 3 gangen diner afgewisseld met leuke
buute acts en optreden van Beppie Kraft.
Kaarten in voorverkoop 37,50 euro per persoon
Zaterdag 25 November
Feestavond met Coronas, bekend van Amstel Live
vanaf 19.30 uur
Zondag 26 november
Jubileumreceptie van 11.00 tot 14.00 uur en vanaf
15.00 uur tot 20.00 uur de voorronde van het Tiener Vastelaovend Konkoer.
Het TVK is de zoektocht naar het beste vastelaovend tienerleedje van Limburg.
Al deze jubileumactiviteiten vinden plaats in Gasterie Dobbelsteyn.
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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 20-11 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

November is geen december…
December is een feestmaand, iedereen bereidt zich voor op Kerst en dus
op nieuw, gezellig samenzijn in welke vorm dan ook. Dat staat centraal!
November is de somberste wintermaand, Niks bloeit, niks groeit, de avonden
zijn donker en koud, de leegte bloeit en probeert greep te krijgen op de lente
van het leven.
Geef het maar op, hou ermee op, vecht er niet langer tegen. Nee, dus!
Waarom niet? Omdat wij, niet zonder reden in november op de eerste en
2de dag hen gedenken die er niet meer zijn in ons leven, onze overledenen.
Zij hebben meegemaakt waar wij ook iedere dag voor staan.
Onze ouders, broers en zussen, ooms en tantes, familie en vrienden.
Van sommigen weten we dat ze de goede strijd gestreden hebben, nooit
opgaven en dus daar zijn waar ze thuis horen te zijn: bij God.
Dat is Allerheiligen (01-11). Van sommigen weten we dat niet geheel zeker.
Want wie van ons is perfect als vader of moeder, als echtgenoot of echtgenote,
als broer of zus, als…? Maar we geloven dat ons gebed, wanneer ze net niet
met de hakken over de sloot zouden kunnen komen, want meer vraagt God niet
van ons, dat wel kunnen.
Daarom gedenken wij onze doden, niet alleen met respect, maar ook met
gebed. De levenden voor de doden! En dat doe je op een waardige plek.
In dit schrijven wil ik vooral al die mannen bedanken die, met bloed, zweet en
tranen, ervoor gezorgd hebben dat wij dat in Doenrade op een kerkhof kunnen
doen dat ‘af' is.
Zij hebben dat niet voor mij, voor u, of zichzelf gedaan, maar voor hen die ons in
de dood zijn voorgegaan en die wij in deze donkere maand van november willen
herdenken om hen mee te nemen naar de nieuwe lente, het licht van Kerstmis…
Dank aan alle vrijwilligers die ons de mogelijkheid geboden hebben en
blijven bieden onze overledenen waardevol en sereen te gedenken.
Pastoor L.M.R. Houben.

Heilige Missen over de maand november
Donderdag

2 november

19.00 h

Allerzielen

Harrie Diederen, Margriet en Peter.
Zondag
5 november
09.30 h
M.m.v. Schola Cantorum o.l.v. Steven van Kempen.
Vincent en Anna Smeets-Canisius (o).
Jan Gorissen vanwege zijn verjaardag.
Overleden ouders en gezinsleden.
Mia Habets- Arets.
Jan Hermans.
Ouders Smeets- Boesten.

Hoogmis

15.00 uur Allerzielenlof met na afloop zegening van de graven.
M.m.v. Schola Cantorum en een ensemble van Fanfare St. Cecilia
Zondag
12 november
09.30 h
Hoogmis
St.Ceciliaviering, m.m.v. Fanfare St. Cecilia Doenrade/ Jabeek
o.l.v. Jhon Willems
Overleden en levende leden van beide verenigingen.
Hub Janssen vanwege zijn verjaardag.
Overleden familieleden
en

Zondag
19 november
M.m.v.Kerkelijk Dameskoor.
Jeanne Meertens (o).
Mia Habets- Arets.
Jan Hermans vanwege zijn verjaardag.
Harrie Diederen, Margriet en Peter.

09.30 h

Hoogmis

Zondag
26 november
Christus, Koning van het heelal.
M.m.v.Kerkelijk Mannenkoor.

09.30 h

Hoogmis

Jaardienst Harrie en Mia Jeurissen-Ritzen.
Ouders Jeurissen-Smeets,
Gemma, Hub en Lou.
Ouders Verhooren-Tummers en zoon Sjaak Verhooren (st).
Vooruitblik H. Missen december
24 december Nachtmis
25 december Hoogfeest van Kerstmis
26 december 2e Kerstdag

19.00 uur
09.30 uur.
09.30 uur.

Activiteiten Oudervereniging Basisschool St Jozef.
Sint Maarten – vrijdag 10 november
Vanaf 18.30 uur verzamelen op het schoolplein en jurering van de (bieten)
lampionnen. 18.45 uur vertrek optocht met om 19.00 uur het ontsteken van het
Sint Maartenvuur op een nieuwe locatie met warme chocomel, glühwein en
speculaas voor jong en oud.
Intocht Sint Nicolaas – zondag 19 november m.m.v. Fanfare St. Cecilia.
Om 12.00 uur verzamelen bij de Gasterie Dobbelsteyn.
Alle kinderen van 0 tot 8 jaar zijn welkom samen met mama, papa, opa en oma
om de Sint en zijn Pieten te begroeten.
Kaartjes zijn 2 weken van te voren in voorverkoop te verkrijgen.
Gemengd Koor Crescendo Limburgs beste
Tijdens het onlangs gehouden 'Open Limburgs Korenfestival' in het kader van de
'Limburgse Koordagen' in de Oranjerie te Roermond is ons Gemengd Koor
Crescendo o.l.v. Ton kropivsek als eerste geëindigd in de categorie 'grote koren'
en verdiende daarmee de titel 'Beste Groot Koor' van Limburg.
De juryrapporten waren lovend: 'Uitstekend koor', 'mooie koorklank',
'enthousiasme en klasse', 'interessante programmakeuze', etc.
Nieuwjaarsdag
Maandag 1 januari 2018 Gezamenlijke Eucharistieviering voor de parochianen
van Oirsbeek en Doenrade in onze kerk om 09.30 uur.
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in Gasterie Dobbelsteyn.
Project Vastenactie 2017
Via mw. Ton Korsten uit Jabeek ontvingen we een tussentijds rapport over de
voortgang van de aanleg van elektriciteit voor de school van Landbouw en
Techniek Mpongwe in Zambia.
De hoogspanningslijn is gereed en staat inmiddels onder spanning. .
Begonnen is ook met de elektrische installaties in de schoolgebouwen zelf.
Lokale mensen worden hiervoor opgeleid en begeleid..
Eind van dit jaar moet de totale aanleg van de elektriciteit zijn afgerond.
De gezamenlijke parochies uit ons dekenaat gaan in de Vastenactie 2018 door
met dit project, dat zich dan zal toespitsen op het onderwijsgedeelte.
Gezinsbijdrage 2017
De tastbare inzet van al onze vrijwilligers en de spontane steun en sympathie die
ze hierbij mogen ondervinden helpt zeker mee om het hoofd nog boven water te
houden. Op (korte) termijn zal dit niet meer voldoende zijn om onze parochiekerk
haar functie te laten behouden waarvoor deze destijds zo overtuigend is gesticht.
Hiervoor is de betrokkenheid van ons allen noodzakelijk!
U ontvangt hieromtrent binnenkort een rondschrijven met acceptgiro.
Doe a.u.b. mee en stort uw kerkbijdrage 2017 alsnog.

