RK VV Doenrade
Oud papier inzamelingsactie 7 t/m 9 juni. Let op: zaterdag 9 juni tot 12.00 uur!
Stapel a.u.b. uw oud papier zo effectief mogelijk, van achteren naar voren!
KBO
7 juni
14 juni
21 juni

28 juni
26 juli
2 augustus

De busreis door de Voerstreek en Zuid Limburg komt helaas te
vervallen. Hiervoor is geen vervangende activiteit.
Kienen.
Zomerwandeling.
Niet KBO leden kunnen zich ook opgeven. Indien u wenst mee te
eten na afloop, kunt u dit tot 14 juni aangeven bij het bestuur.
Kienen.
Kienen.
Bestuursvergadering.

ZijActief Doenrade
Maandag 11 juni
Lezing over China door mevrouw Thielen.
Aanvang 20.00 uur. Niet-leden betalen een kleine vergoeding.
Maandag 25 juni
I.s.m. met de afdelingen Jabeek en Bingelrade organiseren
wij een masterclass: “Het brein in beweging” door mw. Leonore Stollwerk.
Aanvang 20.00 uur.
Graag een pen/potlood meenemen.
Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in ZijActief wordt deze avond gratis
aangeboden om kennis te maken met onze vereniging.
Maandag 2 juli
Barbecue in gasterie Dobbelsteyn, alleen voor leden.
Aanvang 19.00 uur. Zaal open 18.30 uur.
Op dinsdag 25 september gaan wij voor een rondleiding naar de L1 studio’s te
Maastricht.
In verband met de vakantie is aan ons gevraagd om uiterlijk vóór 15 juli het aantal
deelnemers door te geven.
Wij verzoeken de leden om tijdig aan te geven of zij mee willen gaan.
Maandag 3 september
Eerste bijeenkomst na de vakantie!
Schutterij St.Michaël
2 juni
Organiseren we het Burgemeesterschieten vanaf 14.00 op
het schietterrein van Puth.
10 juni
Sacramentsprocessie en deelname Bondsfeest in Sittard.
17 juni
Bondsfeest te Sweikhuizen.
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Pastoor (lmr.houben@protonmail.com)
046 4421233
Kosteres Fieny Jagers
`
046 4424986
Kerkbestuur waarnemend secretariaat
06 13954122
Betalingen NL77RABO0111700086
Bestellen H.Mis bij de kosteres na de dienst of Dudenrode 1
Uw kopij tot 20 -6 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl
Beste parochianen van Doenrade,
Al in 2011, nog voordat ik uw pastoor was, heeft het Bisdom Roermond
haar visie op de toekomst neergelegd in een beleidsplan “Blauwdruk 2020”.
Daarin staat dat de fijnmazige structuur van talrijke kleine parochies
moet overgaan in een grovere structuur van clusters binnen een dekenaat.
Een cluster van parochies heeft een pastoraal team van enkele priesters,
die samen zorgdragen voor de verschillende parochies binnen het cluster.
Binnen het dekenaat Schinnen staat de clustervorming al enkele jaren op de
agenda. Achter de schermen is er gewerkt aan de tot stand brenging van
deze clusters, ook door het kerkbestuur van Doenrade. Zo komt pastoor Adema
van de parochies Schinveld en Merkelbeek eens per maand de diensten doen
in Doenrade en Oirsbeek. En vinden sinds enkele jaren de vieringen in de
Goede Week plaats of in Doenrade of in Oirsbeek.
De laatste jaren is het moeilijk om, ook binnen onze parochie, mensen te vinden,
die zich bereid willen stellen voor de functie van kerkbestuurslid.
Dit heeft ertoe geleid dat het kerkbestuur van Doenrade uiteindelijk bestond
uit slechts 2 leden.
De heer Hub Scholz heeft al veel langer deze functie vervuld dan de
gebruikelijke 8 jaren, die hiervoor staan binnen het Bisdom.
Op het verzoek om zijn benoeming weer te verlengen, heeft het Bisdom
afwijzend gereageerd en geantwoord dat er nu één kerkbestuur moet komen
voor de parochies van Doenrade en Oirsbeek, met natuurlijk een evenwichtige
vertegenwoordiging van de beide parochies.
Onder dit ene kerkbestuur zullen lokale werkgroepen in Doenrade en Oirsbeek
functioneren, die verantwoording verschuldigd zijn aan dat overkoepelende
kerkbestuur.
Een grote verandering, omdat de parochie haar ‘zelfstandigheid’ lijkt te verliezen.
Lijkt, want dat is niet zo! De lokale werkgroepen van vrijwilligers die al bestaan
en de nieuwe die nog vorm en inhoud moeten krijgen en de bestaande financiële autonomie zorgen voor een eigen gezicht van de parochie.
Allereerst wil ik Hub Scholz, alvast langs deze weg, uitdrukkelijk dankzeggen
voor zijn bijzondere inzet gedurende vele jaren.
(z.o.z)

Hij heeft veel werk verzet en zijn uiterste best gedaan voor de parochie
in Doenrade, die zonder hem niet zou zijn wat ze nu is.
We zullen echter verder moeten zoals door het Bisdom is opgedragen.
En dat betekent dat er geen andere weg is dan één gezamenlijk kerkbestuur
voor de parochies van Doenrade en Oirsbeek. In dit kerkbestuur is er plaats voor
2 mensen uit Doenrade en 4 uit Oirsbeek, onder mijn voorzitterschap.
Ik hoop dat op korte termijn vanuit de parochiegemeenschap in Doenrade
2 mensen bereid zijn hierin plaats te nemen, die zich willen inzetten voor
Doenrade en het gezamenlijk kerkbestuur zodat we verder kunnen bouwen
aan de toekomst van, met en voor de parochies van Doenrade en Oirsbeek.
Pastoor L.M.R. Houben.

Heilige Missen over de maand juni
Zondag
3 juni
09.30 h
Hoogmis
Sacramentsdag.
Opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen.
Zeswekendienst Annie Hermans- Dols.
Jaardienst Jan Hermans (st).
Familie Diederen- Dormans en kinderen.
Vincent en Anna Smeets- Canisius.
Mia Habets-Arets.
Zondag
10 juni
09.30 h
Hoogmis
Dankmis, opgeluisterd door Gemengd Koor Crescendo en de communicanten
Aansluitend Sacramentsprocessie.
Elly Frijns- Vossen (o).
Jaardienst Victor en Anna Mengelers- Bus en Pierre Breuls (st).
Cor Quix vanwege zijn verjaardag.
Zondag
17 juni
09.30 h
Opgeluisterd door het Kerkelijk Dameskoor
Jeanne Meertens (o).
Ouders Pennings- Meuwissen.
Familie Diederen- Dormans en kinderen.
Mia Habets-Arets.

Hoogmis

Zondag
24 juni
9.30 h
Hoogmis
Opgeluisterd door het Kerkelijk Mannenkoor
Jaardienst Bertha Jeurissen – Daemen Frans Jeurissen (st).
Jaardienst overleden familie Cremers- Pijls (st).
Jaardienst ouders Beckers- Lindelauf en zoon Harry (st).
Jaardienst Nic Bonné en Liselotte.

Overleden
19 mei
Zef Smeets
74 jaar.
Moge hij nu en voor eeuwig rusten in de liefde en vrede van God.
Zef behoorde tot een van de vakspecialisten die altijd bereid zijn het
vrijwilligersteam 'onderhoud en techniek' met raad en daad te ondersteunen.
Zef deed dit niet alleen als er om gevraagd werd, maar ook op eigen initiatief.
Kortgeleden nog, boodt hij zijn hulp aan bij de noodzakelijke reparaties aan een
drietal deuren. Helaas kunnen we deze klus niet meer samen uitvoeren.
Bij het door hem vervaardigde grote kruis op de absoute ruimte van ons kerkhof
namen we zaterdag 26 mei afscheid van hem.
Ook dit kruis, zal de herinnering aan Zef Smeets levend houden.
Sacramentsprocessie
Nu in de meest brede zin, de ene na de andere verandering elkaar lijken op te
volgen blijven m.n onze verenigingen gelukkig trouw hun medewerking verlenen.
Een (schriftelijk) verzoek om de processie op te luisteren of om mee te trekken
vinden ze niet nodig. Het staat immers al standaard op hun activiteitenkalender,
naast nog andere kerkelijke activiteiten! Hoe betrokken is dit?
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de (verenigings) mensen achter de creaties bij
de kerkingang, achter het inrichten van de rustaltaren, achter het illustreren van
de processieroute, achter het extra poetswerk in en rondom de kerk, achter de
support van onze basisschool en gemeente Schinnen, achter de begeleiding van
de processie, achter de communicanten, achter............de mensen die uiting
geven aan hun geloof en deelnemen aan deze processie op zondag 10 juni a.s.!
Hoe overtuigend is dit?
De processieroute is om verschillende redenen iets gewijzigd:
Kerk -> Valderensweg -> rustaltaar parkeerplaats RK VVDoenrade -> retour kerk
in tegengestelde richting.
Aan de bewoners langs de processieroute doen we het vriendelijke verzoek om
te vlaggen en zoveel als mogelijk de auto's niet op straat te parkeren tussen
10.30 uur en 12.00 uur.
Jubileum
De jubileumviering van 5 jaar Gasterie Dobbelsteyn welk van start gaat na de
Sacramentsprocessie, is tegelijkertijd ook een alternatieve kermisviering.
Lunch met concert van Martin Hurkens - kermisattracties en vermaak livemuziek door de met goud bekroonde kapel 'Holand'anka' olv. Math Vroemen
Proficiat Cristie en Erik en alle succes in de toekomst!

