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Het onmogelijke waar maken.
De uitdrukking ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’ betekent
dat iets niet zal gebeuren. Maastrichtse parochies in negen clusters
laten samenwerken of in federaties onder één kerkbestuur brengen
leek tot voor kort onmogelijk.
Tijden veranderen. Het was eeuwen een kracht van de R.K.-kerk om
op maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen.
Hoe leeg de kerken ook te zijn, de R.K.-kerk in Maastricht is nog
steeds in de wijken. Deze presentie helpt om dichtbij veel mensen te
staan. God is al in hun harten.
Wij Rooms-katholieken belijden ons geloof graag in een mooie en
vertrouwde kerk, liefst om de hoek. Dat zal moeilijk gaan worden.
We kunnen onze parochiekrachten ook bundelen in vitale
geloofsgemeenschappen en onze overtuiging omzetten in daden die
veel mensen aanspreken. Dat zal niet gelijk volle kerken opleveren.
Dat hoeft ook niet, want in ons geloof gaat het om de boodschap en
wat we daarmee in daden kunnen doen
Dan wordt het mogelijk dat jong en oud weer weten wat Pasen en
Pinksteren betekent. Dat kan lukken voordat Pasen en Pinksteren op
één dag vallen.
W. Wolters
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Eucharistievieringen in de Koepelkerk:
Zondag 5 mei: derde zondag na Pasen
• 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 parochianen
• Muziek: Vocal Group Celebrations met pianiste Denny Gorissen en
o.l.v. Iene Hermse
Zondag 12 mei: vierde zondag na Pasen
• Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
• Misintenties: gestichte jaardienst overleden ouders StarrenStallenberg, zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek:Zangkoor Monulfus & Gondulfus uit Heeg
Zondag 19 mei: vijfde zondag na Pasen
• 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: Zangkoor Mispagekoor uit Nieuwveen
Zondag 26 mei: zesde zondag na Pasen
• Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
• Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: orgelmuziek
Donderdag 30 mei: Hemelvaart van de Heer
• Celebrant: Emeritus Pastor
• Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: orgelmuziek.
Zondag 2 juni: zevende zondag na Pasen
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Samen zijn we met velen en gastvrij
Kerken lopen leeg en sommige sluiten zelfs. Minder dan 1% van de
bevolking bezoekt nog wekelijks een katholieke kerk. Dat is een
dramatische teruggang binnen zestig jaar tijd. Maar je kunt ook zeggen
dat in Nederland nog altijd 150.000 katholieken regelmatig een
eucharistieviering bijwonen. Dat zijn veel mensen, dat is veel geloof.
De leegloop van kerken in Europa is bijzonder. In Afrika, Azië en
Latijns-Amerika is het christendom niet alleen de grootste, maar ook
het snelst groeiende geloof in de wereld. Zeggen deze cijfers over
kerkbezoek dat er heel weinig christenen in Europa zijn? Nee.
Gevraagd naar het geloof waarbij men zich thuis voelt, kiest het
overgrote deel van de Europeanen nog altijd voor het christendom. Het
christendom is weliswaar minder zichtbaar geworden, maar dit geloof
zit nog altijd diep in onze samenleving. Denk daarbij aan christelijke
waarden (bijv. naastenliefde), deugden (bijv. je best doen) en
gewoonten (bijv. feestdagen). Christelijk doen en laten gebeurt steeds
vaker buiten een kerkgebouw. Mensen lijken onverschillig, maar ze zijn
ineens betrokken als een bekende kerk sluit of in brand staat.
De terugloop van het kerkbezoek is niet het failliet van het katholieke
geloof in Maastricht. Veel mensen zijn op een individuele manier met
hun geloof bezig.
Lege kerken kunnen parochianen extra motiveren om aan een vitale
R.K.-geloofsgemeenschap te werken. Individuele beleving kan
belangrijker worden dan ceremonie of gebouw. Laten we de kansen
van deze ontwikkeling zien. In Maastricht kun je op veel manieren met
je geloof bezig zijn: op een heel persoonlijke manier en/of mooie
kerkelijke tradities koesteren. Ons R.K.-geloof is gastvrij en kan dat
blijven als we onze krachten bundelen, als parochies samenwerken en
kerken delen. Laten we daar niet lang over praten, maar gewoon doen.
De laatste Heiligdomsvaart zei het heel treffend: doe goed en zie niet
om.
Wie rondkijkt ziet sommige parochies inspirerende initiatieven
ondernemen die mensen aanspreken. Deze activiteiten zijn onze
Paaskaars en Pinkstervlam. Laten we aan de slag gaan, doorgaan en
doorgeven. Samen zijn we met velen en gastvrij, samen kunnen we
een grote en vitale geloofsgemeenschap in Maastricht blijven.
W. Wolters
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Kopij, misintenties en huisbezoek:
Het opgeven van grote artikelen voor de Overkoepeling van de maand
juni kunt u doen t/m 17 mei a.s. Het aanleveren van kleine artikelen,
misintenties en muziekprogramma’s voor de Overkoepeling van juni
kan t/m 20 mei 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.

Dank voor alle inzet!
Het was druk in de Koepelkerk met alle liturgische voorbereidingen
voor Goede Week en Pasen. Het resultaat was een ingetogen Witte
Donderdag en Goede Vrijdag. De Paaswake in de Byzantijnse riten
met de opluistering door het Anastasis koor wordt een traditie waarvoor
mensen speciaal naar de Koepelkerk komen. De voorbereiding ervan
vraagt veel tijd en geduld. Eerste Paasdag was een hoogfeest.
Het kerkbestuur dankt de koster, acolieten –en één in het bijzonder-,
collectanten en alle andere vrijwilligers voor hun grote inzet. De
vrijwilligers maken de Koepelkerk bijzonder.
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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. Als ook mensen die
tweemaal per maand koffiezetten en achter in de kerk inschenken.
Er zijn activiteiten die veel of weinig tijd kosten. Het kan alleen een
bepaalde 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 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
5

