RK VV Doenrade
Oud papier inzamelingsactie 1 t/m 3 maart. Zaterdag 3 maart tot 12.00 uur!
De nieuwe containers kunnen aan de bovenkant niet open. Stapel daarom a.u.b,
uw oudpapier zo effectief mogelijk, van achteren naar voren!
KBO
1 maart
8 maart
15 maart
22 maart
29 maart

Lentewandeling.
Bestuursvergadering in de Gasterie Dobbelsteyn.
Kienen.
Kienen.
Paasviering.

ZijActief Doenrade
Zaterdag 3 maart
Limburgse vrouwendag Roermond 12.30-16.30 uur
Maandag 12 maart
Demonstratie bonbons maken. Gasterie Dobbelsteyn
Aanvang 20.00 uur. Niet-leden betalen een kleine vergoeding.
Maandag 26 maart
Paasavond alleen voor leden. Gasterie Dobbelsteyn
Aanvang 19.00 uur. Zaal open vanaf 18.30 uur.
Aanmelden tot 16 maart bij Soffie, Lies of Johanna.
Maandag 9 april
Bezoek aan Marcienne breifabriek te Heinsberg.
Ontvangst met koffie/thee en gebak. Voor leden en introducees.
Vertrek met de bus v.a. Gasterie Dobbelsteyn om 14.30 uur.
Vastenactie 2018
De parochies uit de dekenaten Schinnen en Sittard kozen opnieuw voor een
project van de stichting 'Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst', opgericht
door Ton Korsten-Korenromp uit Jabeek
Met de Vastenactiegelden van 2017 is de gehele elektriciteit aangelegd in de grote
school voor Landbouw en Techniek. Een geweldige klus!
Zambia met ruim 17 miljoen inwoners en een gemiddelde leeftijd van 17.2 jaar. is
bij uitstek een land om met jongeren aan de slag te gaan. Het goede nieuws is dat
steeds meer kinderen naar school gaan. Het slechte nieuws is, dat 39% van de
kinderen tussen de 14 en 24 jaar de school niet afmaakt. De kansen voor jongeren
in Zambia om succesvol toe te treden tot de arbeidsmarkt zijn daarom klein.
Daar wil de stichting iets aan doen. Met de steun van velen willen ze investeren in
vakonderwijs voor kansarme en kwetsbare jongeren in Mpongwe. Ze willen
jongeren opleiden voor een vak waarmee ze een boterham kunnen verdienen.
Hiervoor is niet alleen een beroepsopleiding nodig, maar ook trainingen in
ondernemersvaardigheden. Die essentiële kennis en vaardigheden krijgen ze
aangeboden in de school voor Landbouw en Techniek.
Help a.u.b. mee om hen een uitzicht op een betere toekomst te geven en doneer
uw gave in de hiervoor geplaatste collectebussen in onze kerk. Dank u wel!

Doonder Bericht
Jrg 53
Maart 2018
Nr 3.
Pastoor (lmr.houben@protonmail.com)
046 4421233
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 -3 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl
De nieuwe donorwet…
Het kan u niet ontgaan zijn dat de beide Kamers onlangs een nieuwe donorwet
hebben aangenomen. Dat heeft namelijk zowel in de reguliere als op de sociale
media namelijk de nodige tumult veroorzaakt.
Tumult die ik met de nodige aandacht, maar ook met groeiende verbazing
gevolgd heb. Want op de keper beschouwd verandert er in principe weinig en
durf ik zelf te beweren dat de bescherming van diegenen die geen donor willen
zijn verder reikt dan onder de oude wet.
Onder de oude wet moest je aangeven of je donor wilde zijn. Dat betekende
echter niet dat je ook donor zou worden. Naast het feit dat je aan bepaalde
fysieke criteria moest en moet voldoen, konden ook de nabestaanden er nog
een stokje voor steken. Stond je niet als donor ingeschreven konden
nabestaanden al dan niet toestemming geven voor orgaandonatie wanneer je
was overleden. Dus ook als je dat eigenlijk niet wilde, maar zij dat niet wisten of
daar anders over dachten.
Nu kun je je als niet donor laten registreren. Zelf, of als je daartoe niet in staat
bent, door anderen. Als zodanig geregistreerd worden er nooit organen uit je
lichaam genomen, ook niet als nabestaanden daar anders over zouden
denken.
Sta je niet als niet-donor geregistreerd, dan ben je nog niet automatisch en
vanzelfsprekend donor omdat de wet dat bepaalt. Ook dan gelden de
lichamelijke criteria en behouden familie en nabestaanden het recht ‘nee’ te
zeggen.
Wie de wet eens rustig bestudeert, kan eigenlijk moeilijk tot een andere
conclusie komen dan dat al de opheft over deze nieuwe wet niet meer is dan
een storm in een emotioneel glas water.
De Rooms-katholieke Kerk heeft zich meerdere malen positief uitgelaten over
orgaandonatie als daad van naastenliefde en solidariteit. Zij stelt daarbij echter
wel een aantal randvoorwaarden: 1. Het respect voor het stoffelijk overschot
van de overledene; 2. de vrije keuze en dus toestemming van de donor; 3. de
afwezigheid van commercialisering en discriminatie van welke aard dan ook.
z.o.z.

Met name de waarborg van punt twee, de vrije keuze en de toestemming van de
donor, wordt door velen bij deze nieuwe wet ter discussie gesteld. Onterecht!
Het is en blijft uw keuze.

15.00 h

Kruisweg

19.00 h Goede Vrijdagviering
In de H. Eligiuskerk te Schinveld

Pastoor L.M.R. Houben.

Zaterdag
31 maart
21.00 h
Paaswake
M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen.
Voor alle zieken.

Heilige Missen over de maand maart
Zondag
4 maart
09.30 h
Hoogmis
e
3 zondag veertigdagentijd
M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen.
3

Jaardienst echtpaar Kohlen- Dahlmans (st).
Mia Habets- Arets.
Ouders Moonen- Offermans en Huub.
Zondag
11 maart
e
4 zondag veertigdagentijd
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.
Jeanne Meertens (o).
Fam. Diederen- Dormans en kinderen.
Ouders Bex- Siebertz, Zef en Hanny.

Vrijdag
30 maart
In de H. Lambertuskerk te Oirsbeek.

09.30 h

Zondag
18 maart
09.30 h
5e zondag veertigdagentijd.
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor
Jaardienst ouders Arets- Winkens (st).
Jaardienst ouders Quix- Gelissen (st).
Elly Frijns- Vossen (o).
Joseph Pennings en Maria Elisabeth Crijns.
Mia Habets- Arets.
Ouders Smeets- Janssen.

Hoogmis

Hoogmis

Zondag
1 april
09.30 h
Pasen
Hoogfeest van Pasen.
M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen.
Vincent en Anna Smeets- Canisius.
Ingrid Smeets- de Smet.
Overleden Ouders en gezinsleden.
Jaardienst Frans Jeurissen en Bertha Jeurissen-Daemen (st).
Jaardienst ouders Haenen- Dormans (st)
Jaardienst Zef Wolffs.
Mia Habets- Arets.
Paasmaandag
2 april
11.00 h
Tweede Paasdag
Dit jaar is er alleen een viering in Oirsbeek, komend jaar is deze viering in
Doenrade. Maar u bent ook van harte welkom in Oirsbeek voor de viering van
de Tweede Paasdag! Eventuele intenties kunt u gewoon opgeven bij
Fieny Jagers, zij zorgt er dan voor dat die bij de pastoor terecht komen en in
Oirsbeek ook vermeld worden.

Zondag
25 maart
09.30 h
Hoogmis
Palmzondag. Zegening palmtakjes.
M.m.v. . Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen.
Fam. Diederen- Dormans en kinderen.

Paastriduum
Dit jaar wordt het Paastriduum, de kern en het hoogtepunt van het kerkelijk
jaar gevierd in Doenrade. Witte Donderdag en de Paaswake worden daar
voor de beide parochies, Doenrade en Oirsbeek, samen gevierd.
De Goede Vrijdagviering, het herdenken van het lijden en sterven van
Jezus Christus, onze Heer en Redder tot over de grenzen van de dood
heen, vieren we dit jaar met vier parochies in Schinveld.
Van harte hopen wij u bij al deze vieringen te mogen begroeten als
zichtbaar teken dat de Blijde Boodschap dat de dood niet het einde is ook u
nog ter harte gaat, u God daarvoor wilt danken en dat u dat ook bereid bent uit
te dragen in het leven van alle dag.
Pastoor L.M.R. Houben.

Donderdag
29 maart
19.00 h
Hoogmis
Witte Donderdagviering.
M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen.

Overleden
9 februari
Jacob Braakman
82 jaar
Moge hij nu en voor eeuwig rusten in de liefde en vrede van God.
J

