RK VV Doenrade
Oud papier inzamelingsactie 6 t/m 8 december.
Zaterdag 8 december tot 12.00 uur!
KBO
6 december
13 december
20 december

Sinterklaas kienen.
Kienen.
Kerstviering met optreden van de groep Soetse uit Ell,
tijdens en na de viering.

Schutterij St. Michaël
Op zaterdag 22 december organiseert Schutterij Sint Michaël haar jaarlijkse
Kerstkienavond in schutterslokaal Café Bennelly.
Zaal open/start kaartverkoop 18:00 uur. Start kienen 19:30 uur.
Er zijn mooie prijzen (waardebonnen) voor de kieners en in de pauze zal er een
loterij zijn met geweldige prijzen.
De komende weken zullen we verschillende bedrijven en winkels gaan voorstellen
waar jullie prijzen van kunnen winnen.
Tot ziens op zaterdag 22 december bij café Bennelly !!!
ZijActief
Maandag 7 december
Dagtrip Monschau in kerstsfeer
Vertrek vanaf Gasterie Dobbelsteyn om 8.30 uur.
Maandag 17 december kerstavond.
Aanmelden tot uiterlijk 10 december.
Aanvang 19.00 uur. Zaal open 18.30 uur.
Alleen voor leden.
Collecte
De jaarlijkse collecte van het Diabetesfonds Nederland heeft een bedrag
opgeleverd van € 404,03. Dank aan alle gulle gevers en de collectanten.
Voor 2019 zoekt het diabetesfonds Nederland iemand die de collecte wil
organiseren in Doenrade. Van harte aanbevolen, dank U.
Vrijwilligersteam
Hij had al eens aangegeven dat hij nà zijn 65-ste zou stoppen om andere dingen te
kunnen doen. Toen we Wim Lenoir onlangs feliciteerden met zijn verjaardag, is niet
meteen gedacht aan zijn voornemen, dat nu een feit is. Bedankt Wim dat je zo lang
en zo flexibel deel uitmaakte van ons team! Dank je wel ook voor je toezegging dat
we een beroep op je mogen doen als dit eens nodig is!
Bent u in de gelegenheid om de plek van Wim in te nemen?
Kom dan eens langs op een maandagmorgen. We verheugen ons er alvast op.
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Na 53 jaar komt er met deze editie van ‘Doonder Bericht’ een einde aan het
vertrouwde maandelijks in uw brievenbus aan te treffen overzicht van de
vieringen en gebeurtenissen binnen de St. Jozefparochie, de activiteiten van
de verenigingen en wetenswaardigheden en bijzonderheden binnen
Doenrade.
Niet dat deze berichtgeving verdwijnt, maar ze wordt met ingang van 01-012019 overgenomen door ‘Goed Nieuws’. Daarin vindt u wekelijks de
informatie die u tot nu toe maandelijks in het ‘Doonder Bericht’ vond. Daar
hebt u, wat betreft de kerkelijke berichtgeving, de afgelopen maanden al
enigszins aan kunnen wennen.
Natuurlijk vervult het verdwijnen van iets heel vertrouwds en eigens de
makers, bezorgers en ontvangers ook met enige weemoed. Een echt eigen,
dorps, zelf vervaardigd blad met een geschiedenis verdwijnt, zoals er al
zoveel verdwenen is.
Maar met het oog op de toenemende samenwerking tussen parochies, de
onderlinge communicatie en transparantie, het op elkaar afstemmen van
vieringen en activiteiten, biedt het samen publiceren van berichten zowel
voor de parochies als de verenigingen nieuwe opties, mogelijkheden en
kansen.
Natuurlijk is het ons bijzonder veel waard dat u goed geïnformeerd bent en
blijft. Niet alleen over wat er allemaal binnen de parochie gebeurt, maar ook
binnen Doenrade als gemeenschap. ‘Goed Nieuws’, dat wekelijks in uw bus
valt, is daarvoor een uiterst geschikt medium.
Wij hopen dan ook oprecht dat u met evenveel plezier en trouw onze
berichtgeving in ‘Goed Nieuws’ zult volgen als u dat in het ‘Doonder Bericht’
hebt gedaan. Rest ons aan het slot al diegenen van harte te bedanken die
zich met hart en ziel jarenlang hebben ingezet om het ‘Doonder Bericht’ te
maken, drukken en verspreiden. Hopelijk putten zij enige vreugde en waar
nodig wat troost uit de gedachte dat de ‘vorm’ verandert, maar de ‘inhoud’ die
blijft.
Pastoor L.M.R. Houben.

Heilige Missen over de maand December
Zondag
2 december
09.30 h
Hoogmis
e
1 zondag Advent.
H. Barbara tweede patrones van onze parochie..
M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen.
Ouders Wil en Fien Jeurissen- Smeets,
Gemma, Hub en Lou.
Jaardienst Harrie en Mia Jeurissen- Ritzen.
Vincent en Anna Smeets- Canisius.
Thom Schmeitz vanwege zijn verjaardag.
Ouders Diederen- Dormans en overleden kinderen.
Anneke Janssen- Diederen (o).
Math. Bouwens (o).
Mia Habets- Arets.
Zondag
9 december
09.30 h
2e zondag Advent.
M.m.v. Kerkelijk Mannenkoor.
Frans Aerts vanwege een vriend.
Jaardienst Cor Quix en overleden familieleden.

Hoogmis

Zondag
16 december
09.30 h
e
3 zondag Advent.
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.
Ouders Diederen- Dormans en overleden kinderen
Hub Slangen (o).
Tonny Kraus- Heijmans vanwege de buurt.
Jaardienst ouders Tummers- Bruls, Elly en Funs.

Hoogmis

Zondag
23 december
09.30 h
4e zondag Advent.
M.m.v. Kerkelijk Mannenkoor.
Annie Hermans- Dols vanwege de buurt Kerkstraat.
Mia Habets- Arets.
Jaardienst Hub Moonen.

Hoogmis

Kerstavond
24 december
20.00 h
M.m.v. Gemengd Koor Crescendo o.l.v. Anton Kropivšek.
Math. Bouwens (o).
Ouders Lenoir- Heunen.

Nachtmis

K

NB: de h.mis dus niet zoals gebruikelijk om 19.00, maar om 20.00 uur.

Dinsdag
25 december
09.30 h
Kerstmis
M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen.
Zef Wolffs.
Overleden ouders en gezinsleden.
Ouders Bex- Siebertz, Zef en Hanny.
Lenie Dohmen- Smeets v.w. haar verjaardag.
Vincent en Anna Smeets- Canisius.
Hub Slangen (o).
Mia Habets- Arets.
Jaardienst ouders Quix-Tummers.
Jaardienst ouders Gorissen- Krekels en kinderen (st).
Zondag
30 december
09.30 h
Hoogmis
Heilige Familie.
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.
Voor de parochianen en alle zieken.
Het laatste Doonder Bericht
Vanaf1966 verscheen 'Doonder Bericht' wekelijks. Halverwege 2000 werd dit
maandelijks. Mai Jagers investeerde in 2010 heel wat tijd in het realiseren van
een digitaal archief van alle DB edities. Dit is gelukt, helaas wel pas vanaf
jaargang 1973. Kenmerkend voor haast alle edities, is de uitgesproken aandacht
en waardering voor alle verenigingen, bestuurders, vrijwilligers, werkgroepen,
instellingen, organisaties en voor iedereen die zich onderscheidend inzetten
voor de kerk, gemeenschap of medemens.
Een selectie zou een imposante lijst tonen met verbluffende resultaten!
Alle ca.1625 edities van 'Doonder Bericht' vanaf 1973 en waarschijnlijk ook de
ca 350 hieraan voorafgaand, schetsen door de tijd heen weliswaar een
veranderend, maar desondanks nog altijd een beeld van een, in potentie
levendige parochie-gemeenschap, die door allerlei verwevenheden een hoge
mate van betrokkenheid genereert.
Langer dan een halve eeuw 'Doonder Bericht', helemaal in eigen beheer omdat
we er samen inhoud aan gaven! Nu onze (technische) mogelijkheden opraken
en het samenwerkingsverband van parochies een stap voorwaarts zette, is een
tijd geleden aangekondigd, dat ook onze parochieberichten na een aanlooptijd,
enkel nog via weekblad 'Goed Nieuws' gepresenteerd worden.
Naast de betreffende pastoors werkten door de tijd heen ook Jan Drummen,
Hub Bertrand (†), Jean Vaessen, Jos Hennen, Sophie Sturmans, Mai Jagers
(bijna 25 jaar) en ik als (oud) secretaris mee aan een aantal samenstellingen.
In de periode van10 jaar dat ik met Mai samenwerkte, heb ik ervaren wat het
'Doonder Bericht' voor hem betekende. Hij zal zeker niet de enige zijn!

