RK VV Doenrade
Oud papier inzamelingsactie 3 t/m 5 mei. Zaterdag 5 mei tot 12.00 uur!
Stapel a.u.b. uw oud papier zo effectief mogelijk, van achteren naar voren!
KBO
3 mei
17 mei
17 mei
24 mei
31 mei

Osteopathie lezing door Dhr. Theo van Well.
Bestuursvergadering om 12.00 uur in Gasterie Dobbelsteyn.
Kienen, aanvang 14.00 uur..
Workshop Aloë Vera, lezing door mevrouw Wetzels.
Kienen, aanvang 14.00 uur.

KBO busreis op 7 juni
De touringcar voert u door de Voerstreek en Zuid Limburg.
Kosten € 35,- per persoon.
Dit is inclusief koffie/ thee met stukje vla en een koffietafel.
Er zijn nog 17 vrije plaatsen.
Niet KBO leden zijn ook van harte welkom om mee te gaan.
Vertrek om 12.30 uur vanaf de Gasterie waar we ook terugkomen om 20.30 uur.
Interesse in deze mooie trip?
U kunt zich nog aanmelden tot 7 mei bij Harrie Roberts Kerkstraat 39
ZijActief Doenrade
Dinsdag 8 mei
Mei-viering Kring Zuiderpoort in Maasbracht-Beek.
Wij gedenken daarin onze overleden leden mevrouw Myriam Haagmans,
mevrouw Elly Frijns-Vossen en mevrouw Annie Hermans-Dols.
Vertrek vanaf Gasterie Dobbelsteyn om 18.15 uur.
Maandag 14 mei
Lezing over voeding, welvaartsziekten en duurzaamheid.
Aanvang 20.00 uur. Niet-leden betalen een kleine vergoeding.
Maandag 28 mei
Excursie naar het Clemensdomein Merkelbeek.
Bezoek aan het Clemenskerkje en een korte wandeling, beide o.l.v. een gids.
Vertrek vanaf Gasterie Dobbelsteyn om 18.45 uur.
Opgeven vóór 14 mei bij Soffie, Lies of Johanna.
ZijActief wil alle leden en de inwoners van Doenrade bedanken voor hun stem
tijdens de Rabo Clubkas Campagne in 2017.
Mogen wij in 2018 weer op uw stem rekenen? Bij voorbaat onze hartelijke dank
Fanfare St Cecilia
Hartelijk dank aan alle klanten voor het kopen van onze zomerplanten!
Dank aan Eric van Gasterie Dobbelsteyn, voor de plek die hij ons gunde.
Collecte
De collecte voor de Hartstichting heeft dit jaar € 464,47 opgeleverd.
Hartelijk dank voor uw gift!.

Doonder Bericht
Jrg 53
Mei 2018
Nr 5.
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 -5 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl
Eerste Communie 2018.
Op donderdag 10 mei ontvangen ook dit jaar weer zeven kinderen van
basisschool St. Jozef hun Eerste Heilige Communie. Aan die dag gaat de
nodige voorbereiding vooraf: de kinderen volgen de voorbereidingskatechese,
de ouders komen bij elkaar en verdelen zichzelf in werkgroepjes, er is een
rondleiding door de kerk, een voorstellingsmis en nog veel meer.
Het is dan ook een bijzonder gebeuren! Na het Doopsel is de deelname de
tweede stap naar de volledige opname in de Kerk die afgerond wordt met het
Vormsel. Je kunt maar één keer gedoopt en maar één keer gevormd worden.
Maar betekent dat ook dat je maar één keer de H. Communie kunt ontvangen?
Wanneer ik de communicanten deze vraag stel bij de eerste kennismaking, zijn
zij stellig in hun antwoord: ‘ja natuurlijk, er is toch geen tweede, derde of vierde
H. Communie’. Wanneer ik ze dan vertel dat ik iedere dag de H. Communie
ontvang, kijken ze me aan alsof ze water zien branden.
Op zich niet onbegrijpelijk, maar wel heel erg jammer. Natuurlijk hoort er een
feest bij de Eerste Heilige Communie, dat mag en moet gevierd worden en
daar horen natuurlijk ook cadeautjes bij. Maar waar horen dat feest en die
cadeautjes bij? Bij het feit dat zijn in die Heilige Communie de verrezen
Christus daadwerkelijk in hun lichaam en dus hun leven mogen ontvangen!
Jezus treedt hun leven binnen.
En dat doet Hij niet als de zoveelste voorbijganger in hun of ons leven. Hij wil
bij ons blijven iedere dag van ons leven. Daarom geeft Hij zichzelf telkens
opnieuw aan ons, week in week uit, jaar in jaar uit. Een haast vergeten
Sacrament, het Viaticum, is daar het zichtbaar teken van. Als mensen op
sterven liggen, niet meer eten en nauwelijks nog drinken, kunnen zij het
Viaticum ontvangen als Brood of Wijn voor onderweg, het Lichaam of het Bloed
van Christus.
Na de Eerste Heilige Communie zijn er nog talloze keren dat we de verrezen
Heer kunnen en mogen ontvangen als spijs voor onze levensweg.
Van harte wens ik onze communicanten, maar ook hun ouders toe dat zij de
waarde van Jezus daadwerkelijke aanwezig in hun leven mogen ontdekken en
ervaren.
Pastoor L.M.R. Houben.

Heilige Missen over de maand mei
Zondag
6 mei
09.30 h
Hoogmis
M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen.
Jaardienst Vincent en Anna Smeets-Canisius.
Jaardienst ouders Heunen- Bruls en Hub.
Echtpaar Kummeling-Philippen (st).
Anneke Janssen-Diederen (o).
Hub Bus.
Mia Habets- Arets.
Familie Diederen-Dormans en kinderen.
Donderdag

10 mei

11.00 h

Hoogmis

Hemelvaartsdag- Eerste H.Communie.
M.m.v. de Communicanten.
Zondag
13 mei
09.30 h
de
7 zondag na Pasen.
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor
Jaardienst ouders Quix-Tummers (st).
Jaardienst Liselotte Mommers-Bonné.
Ouders Wil en Fien Jeurissen- Smeets.

Hoogmis

Zondag
20 mei
09.30 h
Pinksteren.
M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef
Jaardienst Sjang Bus (st).
Jaardienst Leo Meulenberg (st).
Jaardienst Hein en Tiny Schurgers-Richter.
Elly Frijns-Vossen (o).
Mia Habets- Arets.
Overleden ouders en gezinsleden.
Jo Schevers.

Hoogmis

Maandag
21 mei
9.30 h
de
2 Pinksterdag. M.m.v.Schola Cantorum St. Jozef
Zaterdag
26 mei
19.00 h
H.Drie-eenheid.
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor
Jaardienst Jan Arets en echtgenote (st).
Hans Verhoeven vanwege zijn verjaardag.
Familie Diederen-Dormans en kinderen.
Jeanne Meertens (o).

Hoogmis

Overleden
16 april 2018 Annie Hermans-Dols 91 jaar.
Moge zij nu en voor eeuwig rusten in de liefde en vrede van God.
Communicanten Basisschool St. Jozef 2018
Donderdag 10 mei 11.00 uur Eerste Heilige Communieviering
Jasper Benneker,
Lucas Bouwens,
Lynn Bouwens,
Bruce Diederen,
Milan Jeurissen,
Yara Parren,
Zoë Smeets,

Kerkstraat 93
Bergstrasse 59
Bemelmansstraat 13
Kluisstraat 22
Bemelmansstraat 14
Dorfstrasse 68
Valderensweg 18

6439 AR
6029
6439 AW
6439 AL
6439 AW
6029
6439 AG

Doenrade
Hillensberg
Doenrade
Doenrade
Doenrade
Selfkant-Wehr
Doenrade

Route sacramentsprocessie zondag 10 juni
(wijzigingen voorbehouden)

Kerk -> begin Kerkstraat -> Valderensweg -> Rustaltaar parkeerplaats
voetbalclubcomplex -> retour Valderensweg -> Kluisstraat tot afslag
Zwarte Graaf -> Zwarte Graaf tot afslag Warbelingsstraat -> Warbelingsstraat ->
deel van Bemelmansstraat -> Kerkstraat naar de kerk.
De processie wordt in de parochiekerk beëindigd. (wordt vervolgd)
Kerkbijdragen 2018
Een eerste vergelijking leidt tot een voorzichtige inschatting dat deze financiële
ondersteuning door uw betrokkenheid, het niveau van 2017 kan bereiken welk
iets hoger was dan in 2016.
Als u uw bijdrage nog niet hebt gestort, doe het dan a.u.b.
Laten we ons samen sterk blijven maken voor onze (parochie) kerk, net als onze
dorpsgenoten 147 jaar geleden, nu ook met oog voor parochiële samenwerking.

Hoogmis

Doonder Berichten
Even leek het er op dat we het parochieblad vorig jaar al niet meer in eigen
beheer konden produceren door een fikse storing in het kopieerapparaat.
Door toedoen van een specialist op dit werkterrein, kon dit nog opgelost worden.
Haast tegelijkertijd werden in het samenwerkingsoverleg (parochies Schinveld,
Merkelbeek, Oirsbeek en Doenrade) voorstellen gedaan om het nut en de
noodzaak van parochiële samenwerking en specifieke geloofsbelevingen breder
en dieper in één medium te belichten.
In goed overleg is uiteindelijk hiervoor ruimte ingekocht in 'Goed Nieuws'.
Om m.n. onze verenigingen tijd te gunnen hierop in te spelen is afgesproken, dat
ons parochieblad tot het einde van dit jaar maandelijks blijft verschijnen.
(wordt vervolgd)

