Doonder Bericht

RK VV Doenrade
Oud papier inzamelingsactie 5 t/m 7 april. Zaterdag 7 april tot 12.00 uur!
Stapel a.u.b, uw oudpapier zo effectief mogelijk, van achteren naar voren!
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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 -4 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

KBO
5 april
12 april
19 april
26 april

Kienen.
Osteopathie lezing door Dhr. Theo van Well.
Kienen.
Pater Karel hoeve, met eigen vervoer of een wandeling.
Vetrek vanaf Gasterie Dobbelsteyn voor wandelaars 13.00 uur en
voor auto' s om 13.30 uur. Start programma Pater Karel 14.00 uur.
U dient zich wel aan te melden en hierbij aan te geven of u tijdens het bezoek een
kopje koffie met vla wilt nuttigen tegen betaling van € 2,50 en tegelijkertijd of u
wenst deel te nemen aan een etentje na afloop in het nabij gelegen lunchcafé Jots.
De kosten hiervan bedragen € 10,-. Aanmelden kan tot 20 april.
ZijActief Doenrade
Maandag 9 april:
Bezoek aan Marcienne breifabriek te Heinsberg.
Voor leden en introducees die zich hebben opgegeven.
Ontvangst met koffie/thee en gebak.
Vertrek vanaf Gasterie Dobbelsteyn om 14.30 uur.
Zaterdag 21 april:
Een persoonlijke ontdekkingsreis
Verken je grenzen en werk aan je eigen kracht!
Deze bijeenkomst is voor alle vrouwen uit Limburg en omstreken!
De middag staat gepland vanaf 12.30 uur (12.00 uur inloop met broodjes) tot
16.30 uur (aansluitend netwerkborrel). Locatie is zalencentrum het Forum in
Roermond. De kosten voor deze middag zijn €10, .
Opgeven voor 16 april bij zijactief@zijactieflimburg .nl.
Meer info volgt in de nieuwsbrief
Maandag 23 april:
Lezing over de ziekte van Lyme door mevrouw Ida Hoogeboom.
Aanvang 20.00 uur
Niet-leden betalen een kleine vergoeding.
Gemengd Koor Crescendo
Op zondag 22 april a.s. organiseert het Gemengd Koor Crescendo
op Kasteel Doenrade een luchtig voorjaarsconcert met als titel 'Lentekriebels'!
Aanvang is om 14.30 uur. De entree bedraagt 5 euro.
U bent van harte welkom!

Toekomst…
Waar willen wij als parochiegemeenschap, dat bent dus u, parochianen
van Doenrade, jong en oud, naartoe?
Tot nu toe was het gebruikelijk en vanzelfsprekend dat er een kerkgebouw is,
dat u eigenlijk alles ‘thuis’, vlak voor de voordeur beschikbaar had.
Het kerkbezoek nam af, de inkomsten worden minder, de betrokkenheid
bij de Kerk vervaagde.
Afgelopen maart zijn er twee kerktellingen gedaan op het verzoek van
het KASKI, die de ontwikkelingen van het kerkbezoek.
We hebben die tellingen gedaan en dat was niet erg bemoedigend.
Op zondag 11 maart bezochten 27 parochianen de kerk en met de viering
verzorgende personen kwamen we op 35 personen.
Op zondag 18 maart bezochten 53 parochianen de kerk en kwamen we uit
op 60 mensen.
Dat zijn geen getallen waarmee wij de kerk in Doenrade naar de toekomst open
zullen kunnen houden! Het kerkgebouw dient verlicht, verwarmd en versierd
te worden. Dat kost kapitalen!
De kerkbijdragen nemen af, de collectes zijn minimaal, maar u denkt nog
steeds dat we toch steenrijk zijn. Per jaar schrijven wij grote bedragen af van
onze echt bescheiden reserves.
Dat houdt een keer op, dan is het einde oefening.
Dan sluit de kerk. Ik kan het niet mooier maken.
Aan u de keuze, trouwe kerkganger of niet: doet u mee of doet u het niet?
Pastoor L.M.R. Houben.

Heilige Missen over de maand april
Zondag
1 april
09.30 h
Paasviering
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!
Zaterdag
7 april
M.m.v. 1ste Communicanten.
Voorstellingsmis Eerste Communicanten.

19.00 h

Voorstellingmis

Zondag
8 april
10.00 h
Hoogmis
e
2 zondag van Pasen.
M.m.v. Gemengd Koor Crescendo o.l.v. Anton Kropivšek.
B.g.v. 50 jarig priesterjubileum van emiritus pastoor Louis Cordewener.
Zondag
e

15 april

09.30 h

3 zondag van Pasen.
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.
Elly Frijns- Vossen (o).
Jeanne Meertens (o).
Liselotte Mommers- Bonné vanwege haar verjaardag.
Fam. Diederen- Dormans en kinderen.
Mia Habets-Arets.
Constant en Marietje Smeets- Tops.
Anna en Cons.
Jaardienst Funs Tummers.
Jaardienst Hans Verhoeven.
Trea vanwege haar verjaardag.

Hoogmis

Zondag
22 april
09.30 h
4e zondag van Pasen. M.m.v. het Kerkelijk Herenkoor.
Jaardienst ouders Diederen- Penners (st).
Jaardienst Jan Hermans (st).
Jaardienst ouders Hub en Agnes Bertrand- Smeets (st).

Hoogmis

Vrijdag
27 april
19.00 h
M.m.v. Gemengd Koor Crescendo o.l.v. Anton Kropivšek.
Namens het Centraal Oranjecomité Schinnen.

H.Mis.

Zondag
29 april
09.30 h
5e zondag van Pasen.
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor
Zeswekendienst Anneke Janssen-Diederen.
Fam. Diederen- Dormans en kinderen.

Hoogmis

Overleden
11 maart
Anneke Janssen-Diederen
95 jaar.
18 maart
Eerwaarde zuster Materna
Windraak
84 jaar
Moge zij nu en voor eeuwig rusten in de liefde en vrede van God.
Herinneringen door aandacht
Op zondag 8 april deelt onze parochie in de viering van het 50 jarig
priesterjubileum van oud pastoor Louis Cordewener.
50 jaar medewerker in dienst van God!
Een comité van vier oud kerkbestuursleden (hoe toepasselijk) ondersteunden
emeritus pastoor Cordewener in de voorbereiding en organisatie van een
gepaste jubileumviering te beginnen met een plechtige Eucharistieviering om
10.00 uur uit dankbaarheid met ZEH Cordewener als celebrant en
ZEH. J. Hoedemakers en ZEH. J. Ewals als concelebranten. Na de Viering,
welke opgeluisterd zal worden door Gemengd Koor Crescendo begeleidt
Schutterij St. Michaël de jubilaris en zijn gevolg, naar Gasterie Dobbelsteyn.
Voor een persoonlijke ontmoeting met de jubilaris is hier een receptie
georganiseerd die begint om 12.00 uur.
Centraal Oranjecomité Schinnen
Vooruitlopend op het programma van dit jaar en de berichtgeving hieromtrent
m.n. via 'Goed Nieuws' vermelden we dat de Oranje activiteiten beginnen met
een Eucharistieviering in onze parochiekerk op vrijdag 27 april om 19.00 uur.
Ook deze Viering zal door Gemengd Koor Crescendo worden opgeluisterd

