Praktische vertaling.
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Thema van de maand april:
Ik wil vriendelijk zijn.

Kracht van de maand april:
Geloof is een kracht in mij.

Wie gelooft, laat zich beïnvloeden door een bepaald idee
of overtuiging.
Geloven volgens een bepaalde religie betekent vaak:
streven naar een ideaal, dat op zich onbereikbaar is
(wereldvrede), maar wel kan helpen om alert te blijven
voor datgene, waar je naar streeft (vrede brengen in je naaste
omgeving, wanneer hier wrijving of een grimmige sfeer ontstaat).
Wie ergens in gelooft, laat het idee los, dat overal altijd
verklaringen voor nodig zijn, maar vertrouwt op wat hij
diep van binnen voelt.

Opdracht: Probeer na te gaan hoe de praktische vertaling van
geloven er voor jou persoonlijk uitziet.
Hoe komt dit in je leven tot uiting?

Beste mensen: kracht voor de maand april is:

Vruchten van geloof.

Geloof is een kracht in mij.
Woordverkenning.
Bij velen is het woord ‘geloven’ dusdanig verbonden met godsdienst,
dat zij het bij voorbaat al afwijzen.
Op deze wijze komt de algemene betekenis ervan nauwelijks nog
aan bod.
Eerst vernauwen we een begrip dusdanig, dat we het
(in deze verengde vorm) afwijzen. Daarmee doen we absoluut
geen recht aan de ware betekenis ervan. Geloven betekent:





Wie gelooft, vertrouwt op het leven.
Wie gelooft, dat hij het goede doet, zal zich door niets laten
weerhouden.
Wie gelooft, geeft zo zin de activiteiten, die hij onderneemt of
de ideeën, die hij heeft.

Opdracht:

Zou jij jezelf bestempelen als een gelovig iemand?

Kun je jezelf in bovenstaande ‘vruchten van geloof’ herkennen?
Leren geloven is wezenlijker dan het geloof leren. Nico ter Linden.

1.
2.
3.
4.

Vertrouwen hebben in het leven.
Hoge (al dan niet bereikbare) idealen hebben.
Het alledaagse overstijgen.
Vol verwondering in het leven staan.

Opdracht:

Em. Pastor J. Schafraad.
De Pauselijke Gebedsintentie voor april 2017.

Welk van deze vier omschrijvingen spreekt jou

Algemene gebedsintentie:

het meest aan?

Dat de jongeren ruimhartig mogen antwoorden op hun roeping
en serieus in overweging nemen om zichzelf weg te schenken
in het priesterschap of het Godgewijde leven

In geval van nood:
Tel. Pastorale hulpdienst 043 - 631 43 00
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Jongeren.
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VRIJWILLIGERS gezocht !!!!!

Paaswake met het koor “Anastasis”.

De parochiebesturen vragen vrijwilligers voor onze samenwerkende
parochies. Door ziekte van een bezorger van de Overkoepeling wordt er
met spoed een vervanger gezocht in de buurt van het Oranje Plein.
Ruilen van bezorgwijk is ook mogelijk. Het kost je hooguit een half
uurtje in de maand.
We zoeken vrijwilligers voor de groepen Acolieten, Lectoren.
Collectanten, Onderhoud, Bezorging Overkoepeling en
Koffiebereiding en –servering te assisteren. Nog dit jaar vrijwilligers
gezocht voor het verzorgen van de Overkoepelingen en de koren.
U kunt zich opgeven bij de beide besturen, bij de koster of bij de
redactie van de Overkoepeling.

Anastasis betekent “Opstanding” en is de naam van een koor, dat
gezangen zingt uit de Kerk van het Oosten, de Byzantijnse liturgie.
Deze gezangen ademen een geest van gebed en mystiek.
De liturgie van de Oosterse Kerk laat je binnengaan in een heilige
ruimte en Gods aanwezigheid ervaren.
Al zingend bidt het koor mee, in dialoog met de priester.
Paaszaterdag, 15 april om 20.00 uur, verzorgt dit koor de Paaswake in
de Koepelkerk van Maastricht. We wijden vuur en water, ontsteken de
nieuwe paaskaars en breken het brood om zo de verrijzenis van
Christus te vieren.
We hopen, dat velen van u dit hoogtepunt van het kerkelijk jaar komen
meevieren. Het koor heeft 33 leden uit Maastricht en omgeving en wordt
geleid door Harry Custers.
Celebrant in deze dienst is emeritus-pastoor Frans Delahaije.”

Gebed.
Heer,
U wordt zo vaak gezien als de God van vrome mensen,
de God van een bepaalde groep,
de God van een bepaald geloof.
Maar U bent de God van alles, van iedereen,
U bent ook, gelukkig maar, de God van de zondaars
en van degenen die zich niet om U bekommeren.
U bent een mensengod.
Waar een mens is, daar bent U ook.
Als dat niet zo was, Heer, zou ik niet meer durven bidden,
want ik ben niet waardig, dat U komt onder mijn dak.
Toch zoek ik naar U, altijd en overal.
Toch wil ik het brood eten, waarvan Jezus zegt: “Dit is Mijn Lichaam”
Uit: Toon Hermans’ gebedenboek.
Ieder mens, die wat heeft bereikt in het leven, zal zeggen:
“Mijn levenveranderde toen ik begon te geloven in mijzelf.

GETUIGEN VAN DE HOOP !
Vandaag vieren wij Pasen en hebben we het hoogtepunt bereikt van het
liturgisch jaar.
We zijn in de afgelopen dagen Christus gevolgd in de zaal van het
laatste Avondmaal. We zijn met Hem naar Golgotha gegaan,waar we
zijn dood aan het kruis hebben herdacht.
We zijn de stilte ingegaan van de Stille Zaterdag om bij het graf te
waken …..
In die biddende stilte, die tot in de vroege ochtend van de derde dag
mag duren, vieren wij nu Pasen. Het Licht van Christus schijnt !
Wij danken God voor dat Licht, dat nooit meer dooft en waarop onze
hoop is gebouwd.
In deze dagen wordt het fundament van ons leven in Christus helder:
Op Hem zijn wij gebouwd ! Als Christus onze werkelijke hoop is en Hij
ons als zodanig ook raakt, dan zijn we ook uitdrukkelijk geroepen om
van Hem te getuigen. Hij is geen privégevoel. De verrezen Heer is het
zinderende hart van de verkondiging van het evangelie anno 2017 in de
situatie van ons leven nu !

Robert H. Schuller Chrystal Cathedral RTL5
In dit licht wensen wij U allen van harte een Zalig en vreugdevol
Paasfeest.

Goed gelovig is anders dan goedgelovig.
Gerardus kalender.
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PAASTRIDIUM.
Donderdag 13 April: Witte Donderdag in de Goede Week.
Op deze dag vieren we: De instelling van de H. Eucharistie,
het sacrament van het priesterschap en het gebod van
de naastenliefde. Van 14.00 tot 16.00 uur is de Gebedsgroep.
AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG. De speciale
Eucharistieviering voor deze dag wordt opgedragen aan
iedereen die zich inzet voor de Koepelkerk is om 19.00 uur
in de kapel. De celebrant is Don Eusebio Dassen uit Rome.
Intenties voor:Leon Strijp, Tiens Spitz-Duijsens, Henk Spork en
onze zieke oud- en medeparochianen. Na de dienst is het ruimen
van tabernakel en altaartafel. Tot slot is er de aanbidding.
Henk Langeveld speelt op het orgel.
Vrijdag14 April: GOEDE VRIJDAG VAN HET LIJDEN EN
STERVEN VAN DE HEER. Verplichte vasten- en onthoudingsdag.
SPECIALE LITURGISCHE PLECHTIGHEID MET KRUISWEG,
KRUISVERERING EN UITREIKING H. COMMUNIE is om 15.00
uur in de kerk. De celebrant is Don Eusebio Dassen uit Rome.
Hub Wolfs speelt op het grote Koepelkerkorgel.
DE AVONDVIERING, vorig jaar de mooiste dienst van het jaar
gaat dit jaar niet meer door i.v.m. de kosten besparingen.
Zaterdag 15 April: PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG.
DE HEILIGE PAASNACHT. Deze zeer bijzondere SlavischByzantijnse Paasviering Is om 20.00 uur in de kerk.
De celebrant is Em Pastor Delahaye. Intenties voor: Leon Strijp,
Tiens Spitz-Duijsens, Henk Spork,alle leden van het koor en onze
zieke oud- en medeparochianen.
Zondag16 April: PAASZONDAG – VERRIJZENIS VAN DE HEER.
De celebranten zijn Em. Pastor Kurris en Em. Pastor Delahaye.
Intenties voor: Leon Strijp, Tiens Spitz-Duijsens, Henk Spork,
Jose Jacobs-van Sundert (verjaardag), Cilia Winthagen-Caris,
Jan & Caecilia de Leeuw-Mol en familie en vrienden van familie
de Leeuw-Mol, alle leden van het koor en onze zieke oud- en
medeparochianen.
Het Mannenkoor
Borgharen Maastricht, o.l.v. Fried Dobbelstein met Inge
Pasmans aan het grote Koepelkerkorgel, verzorgt de muziek.
Maandag 17 April Maandag: Paasmaandag, Tweede Paasdag. De
celebrant is de Hulpbisschop Mgr. Everard J. de Jong.
Intenties voor: Leon Strijp, Tiens Spitz-Duijsens, Henk Spork, alle
leden van het koor en onze zieke oud- en medeparochianen.
Het zangkoor Jokola uit Brunssum, onlangs gekozen tot HET
koor van Limburg 2016, o.l.v, de dirigent/toetsenist Ralph
Hamer, verzorgt de muziek.
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De feest- en heiligendagen
met de celebranten, intenties en de koren.
Op donderdag is er een Eucharistieviering om 15.00 uur voor de
Gebedsgroep (iedereen is welkom), op zaterdag is de Eucharistieviering
om 19.00 uur in de O. L. Vrouw van Lourdeskerk en op zondag is de
Eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk.
Alles tenzij anders is aangegeven.
Zaterdag 1 april.
Eucharistieviering in de O. L. Vrouw van Lourdes kerk.
Zondag 2 april: VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.
De celebrant is pastor van Tulder.
6-Wekendienst voor Mariette Frederix-Remeijers en
1ste Jaardienst voor Jan Simonis.. Intenties voor: Leon Strijp,
Tiens Spitz-Duijsens, Hubertien Merk-Dassen (verjaardag),
Jacqueline Wennekes-van de Venne, Jan & Caecilia de LeeuwMol en familie en vrienden van familie de Leeuw-Mol, Henk Spork,
onze zieke oud- en medeparochianen en alle overleden
parochianen van de -laatste 12 maanden.
Een van de beste koren uit België, het Basilicakoor uit Tongeren,
o.l.v. Paul Timmers met Ivo Smets aan het grote
Koepelkerkorgel, verzorgen de muziek.
Maandag 3 april.
19.00-20.00 uur. Meditatie ZINGEVING en LEVENSWIJSHEID door
Em. Pastor J. Schafraad in de Sacré Coeur, ingang Heerderweg 1.
Na afloop is er koffie.
Donderdag 6 april. Van 14.00 tot 16.00 uur is de Gebedsgroep in
de Kapel en de H. Mis is om 15.00 uur.
Vrijdag 7 april. 1ste vrijdag van de maand.
Zaterdag 8 april.
Eucharistieviering in de O. L. Vrouw van Lourdes kerk.
DE GOEDE WEEK.
Zondag 9 April: PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER.
De celebrant is Em. Pastor Delahaye
Intenties voor: Leon Strijp, Tiens Spitz-Duijsens, Henk Spork en
onze zieke oud- en medeparochianen.
De Gemengde Zangvereniging Crescendo uit Amby, o.l.v. Harrie
Wijenberg met Marielle Frijns aan de piano, verzorgt de muziek
Maandag 10 April: Maandag in de Goede Week.
19.00-20.00 uur. Meditatie ZINGEVING en LEVENSWIJSHEID door
Em. Pastor J. Schafraad in de Sacré Coeur, ingang Heerderweg 1.
Na afloop is er koffie.
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Donderdag 20 april. Van 14.00 tot 16.00 uur is de Gebedsgroep
in de Kapel en de H. Mis is om 15.00 uur.
Zaterdag 22 april.
Eucharistieviering in de O. L. Vrouw van Lourdes kerk.
Zondag 23 april: TWEEDE ZONDAG VAN PASEN.
(St. Joris, martelaar). Beloken Pasen en zondag van de
Goddelijke Barmhartigheid. De celebrant is pastor Eijssen.
Intenties voor: Leon Strijp, Tiens Spitz-Duijsens, Henk Spork,
uit dankbaarheid en voor onze zieke oud- en medeparochianen.
De Vroenhofzangers uit Eijsden, o.l.v. Edward Berden met Huub
Slangen aan het grote Koepelkerkorgel, verzorgen de muziek.
15.00 uur: Concert “Vergeet Mij Niet”
Mannenkoor Borgharen Maastricht met solisten en groepen.
Entree: € 15.00, kinderen € 7.50.
De opbrengst is voor het Alzheimer onderzoeksfonds Limburg.
Maandag 24 april.
19.00-20.00 uur. Meditatie ZINGEVING en LEVENSWIJSHEID
door Em. Pastor J. Schafraad in de Sacré Coeur, ingang
Heerderweg 1. Na afloop is er koffie.
Dinsdag 25 april: H. Marcus, evangelist.
Donderdag 27 april: H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar.
Van 14.00 tot 16.00 uur is de Gebedsgroep in de Kapel en
de H. Mis is om 15.00 uur.
Zaterdag 29 april: H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares,
patroon van Europa.
Eucharistieviering in de O. L. Vrouw van Lourdes kerk.
Zondag 30 april: DERDE ZONDAG VAN PASEN.
De celebrant is de Hulpbisschop Mgr. Everard J. de Jong.
6-Wekendienst Henk Spork. Intenties: alle oorlogsslachtoffers
van de 2de wereldoorlog (gest. Jaardienst), Leon Strijp,
Tiens Spitz-Duijsens en onze zieke oud- en medeparochianen.
Het Kamerkoor Concertato uit Landgraaf, o.l.v. Steven van
Kempen, zingt de Kleine Orgelsolomesse van Haydn.
Maandag 1 mei.
19.00-20.00 uur. Meditatie ZINGEVING en LEVENSWIJSHEID door
Em. Pastor J. Schafraad in de Sacré Coeur, ingang Heerderweg 1.
Na afloop is er koffie.
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Dinsdag 2 mei: H. Athanasius, bisschop en kerkleraar.
Woensdag 3 mei: HH. Filippus en Jakobus, apostelen.
Donderdag 4 mei. Van 14.00 tot 16.00 uur is de Gebedsgroep in
de Kapel en de H. Mis is om 15.00 uur.
Vrijdag 5 mei. 1ste vrijdag van de maand.
Zaterdag 6 mei.
Eucharistieviering in de O. L. Vrouw van Lourdes kerk.
Zondag 7 mei: VIERDE ZONDAG VAN PASEN. Roepingenzondag.
De celebrant is pastor van Tulder.
6-Weken diensten voor Leon Strijp en Tiens Spitz-Duijsens
Jaardienst voor Marie-José de Sterke-Clerx. Intenties voor:
Jacqueline Wennekes-van de Venne, Henk Stork, Jan & Caecilia
de Leeuw-Mol en familie en vrienden van familie de Leeuw-Mol,
onze zieke oud- en medeparochianen en alle overleden parochianen
van de laatste 12 maanden.
Het Gemengd Zangkoor Cantara uit Valkenburg, o.l.v. Marjan
Quaedvlieg met Yvonne Timmer en haar Keyboard, verzorgen
de muziek.
Opgeven kopij, misintenties en/of huisbezoek.
Grote artikelen voor de Overkoepeling van mei kunt U aanleveren
t/m 8 april, kleine artikelen t/m 15 april, misintenties en het muziek
programma t/m 22 april. Alles mag met de hand geschreven zijn. Het
kan op verschillende wijzen worden aangeleverd:
 Op het adres Mosalunet 10C 6221JM Maastricht,
 per telefoon en fax 043 - 310 1990 en 043 – 325 5655,
 per e-mail gustar31@ziggo.nl
 achter in de kerk voor of na de H. Mis.
Elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur is in de Sacré Coeur een
vrijwilliger aanwezig om de misintenties en verzoeken om huisbezoek in
ontvangst te nemen. Dit kan natuurlijk altijd bij de koster Will Boetsen
(043 - 363 2614) of achter in de kerk.
Misintenties voor de maand mei, die na 22 april binnenkomen, worden
wel opgelezen in de vieringen, maar kunnen niet meer in het
parochieblad van mei 2017 worden vermeld.
_________________________________________________________
Bijdragen voor de parochie: NL08 ABNA 05 166 646 11.
Bijdragen voor de koren: NL35 SNSB 06 580 370 84.
Voor actueel nieuws over de Koepelkerk, bezoek onze site:
www.Koepelkerk.net
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