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Opnieuw beginnen en daarna doorzetten
We zijn het kerkelijk jaar opnieuw begonnen. Dat is in zichzelf een
goed voornemen. Ook het nieuwe kalenderjaar zijn we gestart met
goede voornemens. Nu moeten we doorzetten.
De Koepelkerk doet weer mee aan de Actie Kerkbalans. Dat zegt veel
over onze parochie. We kijken vooruit, we willen op de korte én lange
termijn het onderhoud van ons kerk op orde hebben. Tijdens deze
Actie vraagt het kerkbestuur u om naar de hoogte van uw kerkbijdrage
te kijken of lees de folder en vul het inlegvel in.
Eucharistieviering, catechese, diaconie, vrijwilligers en gezonde
financiën vormen samen de vitale geloofsgemeenschap. Die
onderdelen kunnen niet zonder elkaar.
Samen zijn we verantwoordelijk voor het wel en wee van de
Koepelkerk. Samen voelen we ons verantwoordelijk om andere kerken,
religieuzen en gelovigen te helpen die het moeilijk hebben. Daarom is
er dit jaar weer een Vastenactie. Hierover meer informatie in de
Overkoepeling van maart.
Samen voor elkaar, samen voor anderen. En dat de Koepelkerk op het
kruispunt van deze twee wegen mag staan.
W. Wolters
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Eucharistievieringen in de Koepelkerk:
Zondag 3 februari 2019: vierde zondag door het jaar
• Woord- en communiedienst
• Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol; familie en vrienden De
Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen; overleden
parochianen 12 mnd.
• Muziek: Vroenhofzangers uit Eijsden o.l.v. N. Hermans.
Zondag 10 februari 2019: vijfde zondag door het jaar
• Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
• Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: Gemengd zangkoor Inspiration o.l.v. J. Gulikers
Zondag 17 februari 2019: zesde zondag door het jaar
• Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
• Misintenties: gestichte jaardienst Pie Krans, Jan en Caecilia De
Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie De Leeuw-Mol;
zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: Collegium Gregorianum o.l.v. P. Schroen
Zondag 24 februari 2019: zevende zondag door het jaar
• Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
• Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: Chorale Valkenburg o.l.v. R. Meijers
Zondag 3 maart: achtste zondag door het jaar
• Celebrant: n.t.b.
• Misintenties: jaardiensten Piet Houtappel, Netty Engelen,
Jean Freens, Kitty Cornelissen en Miets Haane-Soudan
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Kopij, misintenties en huisbezoek:
Het opgeven van grote artikelen voor de Overkoepeling van de maand
maart kunt u doen t/m 14 februari a.s. Het aanleveren van kleine
artikelen, misintenties en muziekprogramma’s voor de Overkoepeling
van december kan t/m 17 februari a.s.
Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:
Op het adres: Kopij Overkoepeling Heerderweg1, 6224 LA Maastricht
Per telefoon: Willem Wolters: 06-46705520
Per e-mail:
info@willemwolters.nl
In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis
Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurris zijn beschikbaar voor een
huisbezoek en/of een gesprek. Aanvragen voor een huisbezoek
kunnen gedaan worden bij de koster, Will Boetsen. Dat kan persoonlijk,
telefonisch en via de mail.
Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is Will Boetsen in de Sacré
Coeur aanwezig om aanvragen voor een huisbezoek en/of gesprek te
noteren, c.q. misintenties in ontvangst te nemen en te noteren.
Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd,
kunnen wel in de Eucharistieviering worden voorgelezen.
Het aanvragen van een huisbezoek en/of gesprek en het noteren van
misintenties kan als volgt gebeuren:
o Persoonlijk en/of op woensdag van 10.00 -11.00 uur
o Per telefoon: Will Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-5174 7599
o Per e-mail:
willboetsen@gmail.com
o In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

Ter attentie:
In de garage is nog een parkeerplaats voor een auto beschikbaar.
Belangstelling om deze plaats te huren? Gaarne melden bij het
kerkbestuur of de koster.
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Wij zijn op zoek naar jou!
Het zijn de vrijwilligers die onze Koepelkerk en geloofsgemeenschap
vitaal houden. Er is behoefte aan Acolieten en Lectoren. Samen met
de Pastores maken zij onze erediensten tot een spirituele gebeurtenis.
Collectanten zijn welkom en ook mensen die helpen om allerlei kleine
en iets grotere technische klussen op te pakken. Alsook mensen die
tweemaal per maand koffiezetten en achter in de kerk inschenken.
Bij een geloofsgemeenschap hoort dat we elkaar wat aandacht geven.
Misschien wilt u iemand af en toe bezoeken en met hem of haar
een kopje koffiedrinken? Wij weten welke parochianen u hiermee
een geweldig plezier kunt doen, al is het maar eenmaal per maand.
Er zijn activiteiten die veel en weinig tijd kosten. Het kan ook alleen de
Goede Week, Pasen of Kerstmis betreffen. Er is voor iedereen een
passende kleine of grotere activiteit.
Hebt u interesse, laat het koster Will Boetsen of het kerkbestuur weten.
Wij maken graag een afspraak om over uw mogelijkheden te praten.
Wat u moet weten:
• Veel informatie staat op de website: http://www.koepelkerk.net/
• Op donderdag is een Eucharistieviering om 15.00 uur voor de
Gebedsgroep in de Dagkapel.
• Op zaterdagavond is een Eucharistieviering om 19.00 uur in de
O.L.V. van Lourdeskerk. Op elke zondag is een
Eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk
• Op de eerste en tweede zondag van de maand is na de
eucharistieviering koffie achter in de kerk.
• Verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. emailadres s.v.p. doorgeven aan de koster,
Will Boetsen: telefonisch: 043 – 36 32 641 of
mobiel 06 – 517 475 99 of per e-mail: willboetsen@gmail.com
Belangrijke telefoonnummers:
Alarm Spoed: 112
Alarm geen spoed: 0900-8844 (Politie)
Huisartsenpost: 043 – 387 77 77
Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie: 043 – 631 45 00
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