Het Passieverhaal door de Maastrichtse schilder Henri Jonas, ook de
glazenier van veel ramen in de Koepelkerk.
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Op naar Pasen
Maart was een bijzondere maand, omdat de Vasten- of
Veertigdagentijd en onze Vastenaktie van start gingen. Een tijd voor
bezinning. De Vastenaktie kan helpen om de bezinning in daden om te
zetten: vluchtelingen met materialen en gereedschappen helpen om in
het eigen land een bestaan op te bouwen. We kunnen dat doen door
geld of afgedankte technische spullen te doneren. Zie de folder achter
in de kerk.
Op 24 maart jl. hebben de koren van Sint Pieter-Beneden en van
Petrus en Paulus uit Wolder de ‘Missa Romantica’ uitgevoerd. Dat was
prachtig, en in een volle kerk!
In de politiek en media wordt opgeroepen op een meer duurzame
manier te leven. Je kunt dat ook heel eenvoudig zeggen: we moeten
zuiniger op onze aarde zijn. Nieuwe maatregelen en technologieën
worden bedacht om duurzamer te produceren, energie te maken enz.
In zijn Boodschap voor de Vasten vroeg Bisschop Harrie Smeets
aandacht voor de woorden ‘Het vergankelijke zo gebruiken, dat ons
hart gericht blijft op het eeuwige.’ Woorden om goed over na te
denken. Dan beseffen we dat veel materiële dingen minder belangrijk
zijn dan we vaak denken. Maar ook dat ons leven, er zijn, veel
belangrijker is dan dingen te hebben. Met die gedachten in ons hoofd,
en de Missa Romantica in ons gehoor, kunnen we ons prima
voorbereiden op een Zalig Pasen.
W. Wolters
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Eucharistievieringen in de Koepelkerk:
Zondag 7 april: vijfde zondag van de veertigdagen tijd
• Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
• Misintenties: eerste jaardienst voor Per Jacobs en Ed Schijlen;
overleden parochianen 12 maanden; Jan en Caecilia De LeeuwMol; familie en vrienden De Leeuw-Mol; zieke parochianen
• Muziek: koor Inspiration o.l.v. Jos Gulikers.
Zondag 14 april: zesde zondag van de veertigdagentijd
• Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
• Misintenties: gestichte jaardienst verjaardag Jose Jacobs-van
Sundert; zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: Vrouwenkoor Choir of Voices
• Vastenaktie: toelichting over doel en opzet.
Donderdag 18 april: Witte Donderdag, 19.00 uur in de Dagkapel
• Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen; orgelmuziek Ton Vennix
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag, 15.00 uur
• Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen; orgelmuziek Hub Wolfs
Zaterdag 20 april: Paaswake, 20.00 uur
• Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
• Muziek: Byzantijns koor Anastasis o.l.v. Harry Custers
Zondag 21 april: Paaszondag
• 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: zang- en fluitsoliste E. Stalmeijer.
Zondag 28 april: tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen)
• Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
• Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: Koor Cantate Maasmechelen o.l.v. Marie-Rose van Gerven
Zondag 5 mei: derde zondag van Pasen
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Pasen
Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen wordt de
opstanding van Jezus Christus uit de dood gevierd. Hoewel Jezus vaak
over zijn dood en opstanding had gesproken, waren zijn volgelingen na
zijn dood in grote verwarring. Het duurde dagen voordat zij de
betekenis van zijn dood en wederopstanding begrepen.
Pasen doet ons beter begrijpen wie Jezus was, en waarom een
kruisdood nodig was. Op deze manier maakte Jezus het mogelijk om
de relatie tussen God en de mens te herstellen.
Deze betekenis van Pasen kunnen we naar ons dagelijkse bestaan
vertalen. De wereld en het leven zijn prachtig. Maar wij mensen maken
af en toe een zootje van onze relaties, natuur en wereld. Dat weten we
van elkaar. Daarom willen we soms de tijd terugdraaien of de moed
hebben om fouten te herstellen. Pasen gaat over opnieuw beginnen.
De lente onderstreept de symboliek van Pasen.
Pasen betekent dat God ons mensen opnieuw laat beginnen, ons een
nieuwe kans geeft, zo vaak als nodig. Op onze kalender is het eenmaal
per jaar Pasen, bij God elke dag.
De betekenis van Pasen kan iedereen aanspreken, christen of niet.
Laten we Pasen vieren door je zelf en elkaar een nieuwe kans te
geven.
W. Wolters

Gedachten van een parochiaan
De Koepelkerk is mijn parochiekerk en daarom kerk ik er. De rust die ik
in de kerk vind is voor mij heel belangrijk.
Het is jammer dat de katholieke kerk niet met de tijd is meegegaan en
vasthoudt aan haar oude regels, voorschriften en wetten. Starheid en
schandalen hebben het respect voor priesters en bisschoppen
geminimaliseerd. Zelfs bij gelovigen is de behoefte om naar de kerk te
gaan sterk verminderd.
Tenslotte wil ik zeggen dat ik veel respect heb voor iedereen die
meewerkt om de Koepelkerk open en bij de tijd te houden.
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Kopij, misintenties en huisbezoek:
Het opgeven van grote artikelen voor de Overkoepeling van de maand
mei kunt u doen t/m 19 april a.s. Het aanleveren van kleine artikelen,
misintenties en muziekprogramma’s voor de Overkoepeling van april
kan t/m 21 april 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.
Interessant om te weten
KBO Koepelwijk organiseert lezingen op vrijdagmiddagen van 14.00 tot
16.00 uur in de Sacré-Coeur zaal.
Het KBO programma in april ziet er als volgt uit:
• 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. Aanmelden bij:
beest.robvan@gmail.com of tel. 0644991820.
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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 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)
Huisartsenpost: 043 – 387 77 77
Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie: 043 – 631 45 00
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