Doonder Bericht
RK VV Doenrade
Oud papier inzamelingsactie 2 t/m 4 augustus.
Zaterdag 4 augustus tot 12.00 uur!
Stapel a.u.b. uw oud papier zo effectief mogelijk in de container!
KBO
2 aug.
6 sept.
13 sept.
20 sept.
27 sept.
4 okt.
11 okt.
18 okt.
25 okt.
1 nov.
8 nov.
15 nov.
22 nov.
25 nov.
29 nov.
6 dec.
13 dec.
20 dec.

Bestuursvergadering.
Ledenvergadering in de Gasterie.
Kienen.
High Tea in de Gasterie aanvang 13.00 uur.
Bestuursvergadering in Gasterie Dobbelsteijn aanvang 14.00 uur.
1/2 dag van de Ouderen in Amstenrade.
Kienen.
Herfstwandeling.
Kienen.
Bestuursvergadering in Gasterie Doobelsteyn aanvang 14.00 uur.
Lezing over Zambia door mw. Ton Korsten Korenromp Jabeek.
Kienen.
Keukentafel gesprek gepresenteerd door Jos Hennen.
Inloopzondag voor leden en niet leden van de KBO
Brandpreventie door Brandweer Limburg.
Sinterklaas - kienen.
Kienen.
Kerstviering met optreden van de groep Soetse uit Ell
tijdens en na de viering.

ZijActief Doenrade
Vakantie.
Schutterij St.Michaël
19 augustus
Europees schutterstreffen in Leudal.
26 augustus
Bondsfeest in Vaesrade.
Gerarduskalender 2019
Weer te verkrijgen bij de kosteres na de H.Mis of na telefonische bestelling
046 4424986 bij haar aan huis.
Deze bijzondere kalender met kaft kost € 7,25.
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Nr 8.
Pastoor (lmr.houben@protonmail.com)
046 4421233
Kosteres Fieny Jagers
`
046 4424986
Kerkbestuur waarnemend secretaris M.J.F.M. Klaassen
(mjfmklaassen@gmail.com)
Betalingen NL77RABO0111700086
Bestellen H.Mis bij de kosteres na de dienst of Dudenrode 1
Uw kopij tot 20 -8 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl
Vervelend gedoe…
U hebt natuurlijk de krant gelezen waarin een aantal, voormalige, maar voor de
gemeenschap van Doenrade belangrijke en vooral zeer verdienstelijke oudkerkbestuursleden mijn vertrek eisten.
Als je daar als pastoor en persoon mee geconfronteerd wordt, is dat allesbehalve
plezierig of aangenaam. Zeker als het tot je komt via de krant. Hoewel ik me
bewust was dat er iets broedde, had ik niet verwacht dat het deze proporties zou
aannemen.
Natuurlijk was vanaf dag één duidelijk, dat ik geen pastoor Cordewener zou zijn.
Ik ben zeker anders. Voor veel mensen was het verschil wel erg groot. Jarenlang
heb ik geduldig geprobeerd dat in gesprek, overleg en persoonlijk contact te
overbruggen. Het mocht niet baten. Ik heb geprobeerd het beleid waaraan ik,
onder eed, trouw beloofde, uit te voeren. Daarbij ben ik altijd eerlijk en met open
vizier te werk gegaan en heb mij nooit louter achter regels verscholen. Ik heb
altijd het voortbestaan van de kerk in Doenrade en het welzijn van de
Doenraadse parochiegemeenschap voor ogen gehad. Dat is terug te vinden in
de verslagen van het kerkbestuur.
Dat ik er niet voor iedereen in geslaagd ben dat duidelijk te maken, is glashelder.
Ik had verwacht dat er een reactie zou komen, maar niet in deze mate. Een mate
die niet alleen mijn persoon, maar ook mijn priester-zijn, maar ook de
parochianen die wel iets hebben met deze pastoor schade toebrengt.
Veel vervelend gedoe heeft het teweeg gebracht die geen structurele oplossing
biedt. Dit gedoe kent alleen maar verliezers omdat het Bisdom de claim niet
steunt en van mening is dat we moeten doorgaan op ingeslagen wegen en
omdat het probeert een hechte gemeenschap te splijten.
Ik ben allesbehalve perfect, als persoon of pastoor. Maar heb, vanaf dag één, het
beste met u en de parochie voor. En dat betekent in onze dagen: samenwerking,
clustervorming, verbanden leggen en onderhouden. En dus praten. Daarom wil
ik van harte een oproep aan u doen om in dialoog te blijven om samen aan deze
toekomst te werken. Daarvoor zijn we op zoek naar enkele personen die bereid
zijn tot het gemeenschappelijke kerkbestuur toe te treden om zo deze toekomst
vorm en inhoud te geven.
Pastoor L.M.R. Houben.

Heilige Missen over de maand augustus
Zondag
5 augustus
09.30 h
Hoogmis
M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen.
Ouders Quix- Tummers (st).
Ouders Wil en Fien Jeurissen- Smeets.
Annie Hermans-Dols de buurt Kerkstraat.
Anneke Janssen Diederen (o).
Mia Habets-Arets.
Zondag
12 augustus
M.m.v. Kerkkoor.
Zeswekendienst Hub Slangen.
Ouders Bex- Siebertz, Zef en Hanny.

09.30 h

Hoogmis

Zondag
19 augustus
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor
Elly Frijns- Vossen (o).
Zef Smeets door de buurt Kerkstraat.
Mia Habets-Arets.
Fam. Diederen- Dormans en kinderen.
Jaardienst Toon Vondewinkel.

09.30 h

Hoogmis

Zondag
26 augustus
09.30 h
Hoogmis
M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen.
Zeswekendienst Math Bouwens.
Nic Bonné en Liselotte.
Fam. Diederen- Dormans en kinderen.
Overleden
27 juni Oud pastoor August Hennekam
6 juli Lies Diederen- Arets
11 juli Math Bouwens

95 jaar.
86 jaar.
78 jaar.

Moge zij nu en voor eeuwig rusten in de liefde en vrede van God.

Aanvankelijk was het een wens van ZEH Hennekam om ooit op ons kerkhof
begraven te worden. Na een periode van ruim 10 jaar pastoor te zijn geweest te
Kleingladbach (Dld) veranderde hij van gedachten. Op dit moment wordt zijn graf
op het kerkhof van de H.Stephanus in Kleingladbach gemarkeerd door een houten
herinneringskruis en bloemen van waardering.

