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Veertigdagentijd
In de Rooms-katholieke Kerk begint de Vastentijd op Aswoensdag en
duurt tot Pasen. Deze 46 dagen worden ook de Veertigdagentijd
genoemd, omdat op de zes zondagen niet wordt gevast.
Alle grote godsdiensten kennen een periode van vasten, met heel
verschillende gewoonten en rituelen. In onze Kerk ging vasten over
geen snoep en vlees eten. Nu wordt de Vastentijd ook op andere
manieren ingevuld, zoals bijvoorbeeld door liefdadigheid, het afzien
van luxe of het veranderen van ongezonde gewoonten.
De Vasten- of Veertigdagentijd bereiden ons voor op Pasen. Het is een
tijd om na te denken over hoe invulling aan je leven en geloof te geven.
Bewust leven is heel actueel nu we nadenken over duurzamer en
klimaat- en natuurvriendelijker te leven.
De voorbereiding op Pasen kunnen we heel eigentijds samenvatten in
de vraag ’Waar ben ik mee bezig?’. Veel mensen stellen deze vraag,
maar weinigen vinden een bevredigend antwoord. De boodschap van
Pasen geeft antwoorden. Ook op de vraag van onze parochie ’Wat
voor een geloofsgemeenschap willen we zijn?’.
Na de onstuimige Vastelaovend biedt de Vastentijd de momenten om
stil over vragen van je leven en geloof na te denken. In de
Veertigdagen leer je over wat belangrijk voor je is. En hoe God daarbij
kan helpen, bijvoorbeeld door gebed en soberheid. In de Vastentijd
eten we minder, maar voeden ons meer.
Willem Wolters
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Eucharistievieringen in de Koepelkerk, om 10.30 uur:
Zondag 1 maart, eerste zondag van de veertigdagentijd
Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
Misintenties: overleden parochianen van de laatste 12 maanden; Jan
en Caecilia De Leeuw-Mol; familie en vrienden De Leeuw-Mol; zieke
mede- en oud-parochianen
Muziek: orgelmuziek, H. Wolfs.
Zondag 8 maart, tweede zondag van de veertigdagentijd
Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
Muziek: Vocalgroup Alliance o.l.v. Eric Feron.
Zondag 15 maart, derde zondag van de veertigdagentijd
Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden
familie De Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
Muziek: Collegium Gregorianum Sanctae Gertrudis o.l.v. Peter
Schroen
Zondag 22 maart, vierde zondag van de veertigdagentijd, zondag
Laetare
Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
Muziek: orgelmuziek, Hub Wolfs.
Zondag 29 maart, vijfde zondag van de veertigdagentijd
Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye.
Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
Muziek: orgelmuziek, Ton Vennix..
Zondag 5 april, Palmzondag
Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye.
De vrijwilligersbijeenkomst zal deze maand wat dieper ingaan op een
evangelie uit februari. Iedereen is van harte welkom op
woensdagmiddag 4 maart om 15.30 uur in de Sacré Coeur zaal.
2

Vastelaovend en Vastentijd
Carnaval vieren is al heel oud. Over de precieze oorsprong verschillen
de meningen.
Sommige geleerden verwijzen naar een Romeins feest, Saturnalia. Dat
was een feest van de omgekeerde wereld: de meesters werden de
slaven en de slaven de meesters. Andere deskundigen noemen een
Germaans ritueel om Koning Winter en zijn boze geesten te verdrijven.
Ook zijn er mensen die beweren dat de Kerk deze feesten gekerstend
heeft. Daarna zou, voorafgaand aan Pasen, een vastenperiode van
veertig dagen ingesteld zijn. Dezelfde bronnen zeggen dat het
Germaanse feest in de Middeleeuwen Vastelavond heette en dat de
Kerk daarvan Vastenavond maakte. Vastel zou toen zoiets als onzin en
kletspraat betekenen. Maastricht bleef het oorspronkelijk woord trouw,
hier wordt nog steeds Vastelaovend gevierd.
Ook in Brabant wordt al eeuwen carnaval gevierd. Hier werd het woord
niet veranderd, maar wel de betekenis. Het woord komt van carrus
navalis, de scheepswagen in de carnavalsoptocht. De Kerk herleidde
carnaval tot carne vale, vaarwel vlees.
In de vroege Middeleeuwen zou de Kerk het feest gestimuleerd
hebben, als overgang naar de veertigdaagse vastentijden. De
gedachte was dat tijdens het feest de mensen kennismaakten met
duivels, heksen, narren en zonden, waardoor ze daarna zouden
verlangen naar de loutering van de Vastentijd.
Eeuwen later ging de Kerk zich verzetten tegen Vastelavond en
Carnaval. Het feest had zijn werk gedaan, want de Vastentijd was
ingeburgerd. Bovendien liep het feest nogal eens uit de hand. Het
verzet van de Kerk had succes. Het feest verdween en overleefde
alleen in steden en grotere plaatsen. Waarom in die omgeving? Adel
en boerenstand hadden ieder hun eigen feestjes. De burgerij had dat
niet en zij maakten van Vastenavond hun feest. Dan konden ze de
mensen die het voor het zeggen hadden in de maatschappij en hun
hypocriete waarden en normen voor gek zetten.
In het Protestantse Noorden van het land werd Carnaval met Roomsen
geassocieerd en overleefde het feest alleen in een kleine zaaltjes en
huiskamers.
In de negentiende eeuw was Vastenavond ook in Brabant en Limburg
bijna verdwenen. Vanuit het Duitse Rijnland waaide een nieuwe
verenigingsvorm van carnaval vieren over. Dat sloeg aan in Brabant en
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Limburg. Vooralsnog alleen in de steden. Maastricht was er met de
vereniging Momus vroeg bij en had de landelijke primeur van een
carnavalsoptocht. Men verkleedde zich en danste. Het kenmerkende
spotten kwam pas later. Venlo, Den Bosch, Bergen op Zoom, Breda en
Sittard volgden snel.
Pas in de twintigste eeuw werden ook buiten de grotere steden
carnavalsverenigingen opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog kwam
het georganiseerde carnaval definitief en massaal op straat.
Buuttereedners gingen optreden en namen bekende burgers op de
hak. Carnaval werd een feest om met humor te protesteren tegen de
gevestigde politiek en maatschappij. De omgang tussen jongens en
meisjes werd vrijer.
Soms lijkt het wel of Carnaval weer een van zijn oude betekenissen
terugkrijgt: een omgekeerde wereld scheppen en even zogenaamd
jezelf zijn.
Op een kunstmatige manier jezelf zijn gaat nooit lang goed. Dat lukt
alleen als na Vastelaovend een tijd van bezinning volgt. Wie ben ik,
wat is voor mij belangrijk en hoe zet ik dat in daden om?
De Kerk is de behoefte aan loutering niet vergeten en neemt daar in
veertig dagen ruim de tijd voor. Deze periode wordt met Pasen
afgesloten, een feest met een prachtige boodschap.
Vastelaovend mag dan de wereld op zijn kop zetten. Het is slechts de
voorbereiding van Pasen. Op de weg van Vastelaovend naar Pasen
wordt onzin gaandeweg zingeving. Vastelaovend en Vastentijd horen
bij elkaar.
Willem Wolters

Vastenaktie 2020
In de voorbereiding op Pasen denken we niet alleen na over onszelf,
maar ook over wat we voor anderen kunnen betekenen.
Dit jaar helpen we opnieuw 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. In maart vertelt de heer van W. van
Hugten over deze aktie.
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Kopij, misintenties en huisbezoek:
Grote artikelen voor de Overkoepeling van de april kunt u opgeven t/m
20 maart a.s. Het aanleveren van kleine artikelen, misintenties en
muziekprogramma’s voor de Overkoepeling van april kan t/m 22 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
De 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, manen en vrouwen, die onze parochie,
Koepelkerk en geloofsgemeenschap vitaal houden. Er is behoefte aan
Acolieten, Cantors 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. Als ook mensen die tweemaal per
maand koffiezetten en achter in de kerk koffie inschenken.
Er zijn activiteiten die veel of weinig tijd kosten. Het kan alleen een
bepaalde dag, week of maand in het jaar betreffen. Er is voor iedereen
een passende kleine of grotere activiteit.
Bij een geloofsgemeenschap hoort dat we elkaar wat extra 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.
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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