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Een bijzondere maand
Carnaval en de vastentijd lijken tegenpolen, maar zij wijzen allebei op
de betrekkelijkheid van het leven. De Vasten- of Veertigdagentijd laat
het niet bij deze constatering, maar gaat er mee aan de slag. Hoe
kunnen we meer christelijke zin in ons leven stoppen? Vasten was
geen snoep eten. Nu gaat het over iets te laten of juist te doen. Om
een bepaald doel te bereiken. Dat kost moeite, dat vraagt wilskracht.
Vasten scherpt de geest, om ons op Pasen voor te bereiden.
De Vastenaktie kan daarbij helpen. Dit jaar helpen we vluchtelingen
met materialen en gereedschappen om in het eigen land een bestaan
op te bouwen. We helpen met dingen die wij hebben afgedankt. In ons
geloof is niet gauw iemand of iets waardeloos. Dat kunnen we in onze
Vastenaktie laten blijken. Op 10 maart vertelt de heer van W. van
Hugten over onze Vastenaktie.
Op 24 maart zullen de koren van Sint Pieter-Beneden en van Petrus en
Paulus uit Wolder voor het eerst de ‘Missa Romantica in honorem
sanctorum Petri et Pauli’ uitvoeren. Dat gebeurt onder leiding van de
dirigenten van de koren en met de organist Rick Debie, de componist
van de Missa Romantica. De première vindt plaats in de H. Mis van
10.30 uur. De compositie is een goed in het gehoor liggende mis, met
een Romantisch klankidioom. Een grote eer voor onze kerk. En ook
een mooie gelegenheid om ons op Pasen voor te bereiden.
W. Wolters
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Eucharistievieringen in de Koepelkerk:
Zondag 3 maart: achtste zondag door het jaar
• Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
• Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol; familie en vrienden De
Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: orgelmuziek met Hub Wolfs.
Woensdag 6 maart: ASWOENSDAG
• 19.00u Avondmis met uitdelen van as-kruisje.in de kapel
• Voorganger: Pastor Denis Eijssen
Zondag 10 maart: eerste zondag van de veertigdagentijd
• Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
• Misintenties:6 wekendienst Fred de Lugt, jaardiensten
Piet Houtappel, Netty Engelen,
Jean Freens, Kitty Cornelissen en Miets Haane-Soudan, overleden
parochianen 12 maanden, zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: orgelmuziek met Ton Vennix
• Vastenaktie: de heer W. van Hugten vertelt over het doel.
Zondag 17 maart: tweede zondag van de veertigdagentijd
• Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
• Misintenties: gestichte jaardienst Marieke Heunen-van Dijk, 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 maart: derde zondag van de veertigdagentijd
• Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
• Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: Missa Romantica, de koren van Sint Pieter-Beneden en
van Petrus en Paulus van Wolder onder leiding van de dirigenten
Ilona de Jong en Pierre Willems en met componist/ organist Rick
Debie,
Zondag 31maart: vierde zondag van de veertigdagentijd, zondag
Laetare
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Celebrant: Emeritus Pastor O. Jansen
Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
Muziek: orgelmuziek van Ton Vennix.

Een bijzonder mens
In 1987 werd de arts Guiseppe Moscati heiligverklaard. Wie was deze
man, die de dokter van de armen werd genoemd? Hij werd op 25 juli
1880 geboren in een groot en diepgelovig gezin in Zuid-Italië. Al jong
leerde hij de broosheid van het menselijk bestaan kennen toen zijn
broer een tragisch ongeval kreeg. Hij besloot arts te worden. Het was
een tijd van revolutie en atheïsme, ook op de faculteit Geneeskunde in
Napels. Student Moscati liet zich niet van de wijs brengen en
studeerde hard. Al op drieëntwintigjarige leeftijd haalde hij zijn
doctoraal geneeskunde.
In het Hospitaal der Ongeneeslijken had hij de gave om snel een juiste
diagnose te stellen. Dat deed hij door niet alleen naar de lichamelijke
kwaal te kijken, maar ook op de geestelijke gesteldheid van de patiënt
te letten. Een bekende uitspraak van hem was: hou je niet alleen met
de lichamen, maar ook met de kermende zielen bezig! Het was zijn
manier om de woorden van Jesus Christus over liefde en
dienstverlening aan de naaste in praktijk te brengen.
Zijn betrokkenheid bleek ook bij de uitbarsting van de vulkaan de
Vesuvius in 1906 of in 1911 toen in Napels een cholera-epidemie
uitbrak.
Guiseppe Moscati was een succesvol onderzoeker en schreef veel
wetenschappelijke artikelen. Hij werd professor, huwde niet en wijdde
zijn hele leven aan de naasten. Toen zijn moeder aan suikerziekte
overleed, in die tijd een ongeneeslijke ziekte, richtte hij zijn onderzoek
op een therapie voor deze ziekte. Hij was een van de eerste artsen die
in Napels met insuline experimenteerde.
In de Eerste Wereldoorlog was hij een arts en vertrooster voor
oorlogsgewonden. Deze combinatie van zorg bracht hij over op artsen
in opleiding. Professor Guiseppe Moscatie benaderde zijn, vaak arme,
patiënten met veel respect. Hij leefde heel sober om anderen ook
financieel te kunnen helpen. Hij overleed op 12 april 1927, op
zevenenveertigjarige leeftijd terwijl hij een patiënt verzorgde. In het
condoleanceregister schreef iemand: “Je wil geen bloemen en tranen,
maar wij huilen toch, omdat de wereld een heilige heeft verloren en
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Napels een toonbeeld van deugd. Maar de arme zieken hebben alles
verloren”. Zijn gedenkdag is op 16 november, zijn naamdag op 12 april.
artikel van twee parochianen
Kopij, misintenties en huisbezoek:
Het opgeven van grote artikelen voor de Overkoepeling van de maand
april kunt u doen t/m 21maart a.s. Het aanleveren van kleine artikelen,
misintenties en muziekprogramma’s voor de Overkoepeling van april
kan t/m 25 maart 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.
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Belangstelling om deze plaats te huren? Gaarne melden bij het
kerkbestuur of de koster.

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 een
bepaalde week of maand in het jaar 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)
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Huisartsenpost: 043 – 387 77 77
Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie: 043 – 631 45 00

Interessant om te weten
KBO Koepelwijk organiseert bijeenkomsten onder de titel: Oog voor
Kunst voorjaar 2019. Op vier vrijdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
zijn er lezingen over beroemde kunstenaars. De bijeenkomsten worden
in de Sacré-Coeur zaal gehouden.
Het programma ziet er als volgt uit:
• 15 maart: het kleurrijke leven van Claud4e Monet,
• 22 maart: Rembrandt Harmenszoon van Rijn, de beroemdste
Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw,
• 29 maart: Leonardo Da Vinci, universeel genie van de
Italiaanse Renaissance,
• 5 april: kunstschatten van Middeleeuws Limburg, een kunstreis
vanaf Karel de Grote tot in de late Middeleeuwen,
• 12 april: een bezoek aan de tentoonstelling over de Meester
van Elsloo in het Bonnefanten museum, met een rondleiding
van 15.00 tot 16.00 uur onderleiding van onze docente en
kunsthistorica Regina van Romondt.
Voor de rondleiding wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. Voor de
leden van KBO Koepelwijk is dat €40,-, inclusief koffie/thee en de
rondleiding in het Bonnenfanten museum. Voor niet-leden bedraagt de
bijdrage €47,50, inclusief koffie/thee en de rondleiding. Graag
aanmelden bij: beest.robvan@gmail.com , informatie bij de
penningmeester van KBO Koepelwijk, de heer R.van Beest, tel.
0644991820.
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