Jaargang 3, nr. 9 – september 2019
Aan het werk
De kalender van ons leven kent vele seizoenen. De lente, zomer,
herfst en winter uit de natuur. Vakanties in ons werk. Onze levensfasen
van kind tot senior. De kerk heeft haar eigen ‘seizoenen’, maar die zijn
vaak met die van de natuur, het leven en ons werk verbonden.
In september is iedereen weer druk aan het werk. Op de radio horen
we de namen van bekende files. In de kerk lijkt het rustig, maar dat is
schijn. Want in de kerk is altijd werk en veel te doen. Dit jaar geldt dat
in het bijzonder voor de Koepelkerk: we staan aan de vooravond van
samenwerken met andere parochies in een cluster.
Onze administrator Jack Honings is Deken van Schinnen geworden.
Hij heeft onze parochie op afstand gecoacht. Waarvoor dank. Deken
John Dautzenberg, pastoor van de St. Servaas en de Anna-Lambertus
parochies, is de nieuwe administrator van de Heilig Hart van Jezus
parochie. Hij is ook de nieuwe pastoor van de Don Boscoparochie. Wij
zijn blij dat een zeer ervaren priester onze administrator en pastoor wil
zijn. Bovendien toont hij veel belangstelling voor het wel en wee van
onze Koepelkerk.
Wij hebben alle vertrouwen dat Deken John Dautzenberg ons met raad
en daad gaat helpen een actief lid in een cluster van vitale
geloofsgemeenschappen in Oost-Maastricht te worden.
Een seizoen van zaaien breekt aan. Aan het werk!
Willem Wolters
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Eucharistievieringen in de Koepelkerk, om 10.30 uur:
Zondag 1 september: tweeëntwintigste zondag door het jaar
• 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: Koninklijk St Caeciliakoor, Heer, o.l.v. E. Pleijers.
Zondag 8 september: drieëntwintigste zondag door het jaar
• Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
• Misintenties: Mzieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: Kerkelijk zangkoor Monulfus en Gondulfus, de Heeg
Zaterdag 14 en zondag 15 september: Open Monumentendag.
We hebben mensen nodig die willen helpen bezoekers te ontvangen of
een beetje op te letten. Laat ons weten of je op zaterdag- en
zondagmiddag een of twee uurtjes aanwezig kunt zijn.
Zondag 15 september: vierentwintigste zondag door het jaar
• Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
• Misintenties: zes wekendienst Jo Verweij-Mensing; jaardienst Wiel
Hermsen; Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden
familie De Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: GZK St Caecilia P&P koor o.l.v. G. Scheeren
Zondag 22 september: vijfentwintigste zondag door het jaar
• Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
• Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: Moor Valley Band Veenendaal.
Zondag 29 september: zesentwintigste zondag door het jaar
• Celebrant: Emeritus Pastor
• Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
• Muziek: orgelmuziek
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Bijzondere mensen
Maastricht is bijzonder en dan wonen er vast bijzondere mensen.
Maastricht is Maastricht niet als de stad dat ook laat merken. Al in de
Middeleeuwen was er een lijstje bijzondere mensen en dat lijstje noemt
de 21 bisschoppen van Maastricht. Servaas is de eerste en Hubertus
de laatste. Alle 21 zijn heiligverklaard. Een bijzonder bisdom dat zoveel
heiligen voortbrengt. Dat is Roermond tot nu toe nog niet gelukt.
Onder St. Servaas kwam de bisschopszetel van Tongeren naar
Maastricht. De lange lijst telt bekende namen als Monulfus, Gondulfus,
Amandus, Lambertus en Hubertus.
Monulfus en Gondulfus bouwden in de zesde en zevende eeuw boven
het graf van St Servaas een grote kerk (magnum templum).
Amandus was Fransman van geboorte en in het begin van de zevende
eeuw maar kort bisschop van Maastricht. Een rusteloos persoon die
liever als missiebisschop door Europa trok. Dat heeft hij heel
verdienstelijk gedaan, want hij is de patroonheilige van heel
Vlaanderen. Ook is hij de schutspatroon voor wijnhandelaren,
bierbrouwers, apothekers, herbergiers en kruideniers. St Amandus
wordt aangeroepen tegen veel aandoeningen zoals bijvoorbeeld
reuma, jicht, koorts en epilepsie.
Lambertus zou in Maastricht zijn geboren. Dat is bijzonder onder de
21. Hij was het slachtoffer van rivaliserende lokale machthebbers en
werd meteen als een martelaar voor het geloof vereerd. St Lambertus
werd o.a. de schutspatroon van huwelijkstrouw. Geen
vanzelfsprekende deugd in die tijd, en eeuwen daarna. Hij werd in
Maastricht begraven, maar zijn opvolger Hubertus liet zijn
overblijfselen naar Luik overbrengen, toen hij daar bisschop werd.
Hubertus hield van jagen. In 683 deed hij dat op Goede Vrijdag en dat
was zeer ongepast. Hubertus joeg met zijn honden achter een groot
hert aan. Toen hij het dier wilde neerschieten verscheen een lichtend
kruis tussen het gewei. En een stem zei hem naar Lambertus te gaan.
Hubertus werd de opvolger van Lambertus in Maastricht en de eerste
bisschop van Luik. St Hubertus staat nu bekend als de
patroonheilige van de jacht.
In Maastricht hoef je geen bisschop of heilige te zijn om een bijzonder
mens te zijn. Maar daarover de volgende maand meer.
Willem Wolters
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Kopij, misintenties en huisbezoek:
Het opgeven van grote artikelen voor de Overkoepeling van de maand
juli kunt u doen t/m 20 september a.s. Het aanleveren van kleine
artikelen, misintenties en muziekprogramma’s voor de Overkoepeling
van oktober kan t/m 22 september 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.
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Wij zijn op zoek naar jou!
Het zijn de vrijwilligers die onze parochie, 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 koffie 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
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