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De leerlingen waren bang en verward, nu hun leider er niet meer was.
Na zijn verrijzenis verscheen Jezus, sprak hen moed in en legde uit
wat de betekenis van zijn leven was geweest. Na de Hemelvaart
stonden de leerlingen er weer alleen voor. Althans dat dachten ze. Op
Pinksteren kwam de Heilige Geest over hen en vol herwonnen
zelfvertrouwen gingen ze weer de straat op. Ze spraken mensen aan
en bekeerden velen. De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse
woord voor vijftig: de vijftigste dag van Pasen.
In de vroege Middeleeuwen was Pinksteren een zeer belangrijk
christelijk feest. Met Pinksteren werd de geboorte van de Katholieke
kerk herdacht. Er was zelfs een week verplichte rust, de zgn. Heilige
Geestweek. Dat ging gepaard met bijzondere gebruiken, zoals het
loslaten van duiven, vurige ballen of het strooien van blaadjes
pioenrozen in de kerk. Kerken zagen er toen wat ‘minder aangeveegd’
uit dan nu.
Rond Pinksteren ontstonden schuttersfeesten, kermissen, wedstrijden
en voorjaarsfeesten. In onze streken zouden deze gebruiken kunnen
afstammen van Germaanse voorjaarsgebruiken. In Limburg hebben we
nog een bijzonder voorjaarsfeest: Pop op Pinksteren, afgekort tot
Pinkpop. Zouden de bezoekers weten waar de naam vandaan komt?
Willem Wolters
Overwegingen
Thema van de maand mei is: Ik wil iemand een plezier doen.
Kracht van de maand mei is: Hoop is een kracht in mij.
Over dit Thema en deze Kracht staan inleidingen in het blauwe
Catechetisch missaal dat in de kerk ligt.
1

Over de Koepelkerk gesproken !
Toch zou ik deze keer in de Overkoepeling nog eens terug willen
komen op het ontstaan van onze op dit moment zo geweldig
monumentale Koepelkerk.
In de achter ons liggende tijd heb ik wel gezien en vernomen hoe alles
is gegaan in de Koepelkerk.
De kerk werd kil en koel en veel te modern genoemd. Het was een
brok beton en was voor de Maastrichtse cultuur een absoluut
onwaardig bouwwerk.
Er kwamen paters, die er alles aan deden om die visie en opvatting te
laten vervagen. Ze zijn er in geslaagd om die negatieve berichtgeving
over de Koepelkerk te laten veranderen in een opstelling, waarin grote
waarde wordt toegekend aan de stijl en de structuur van de kerk. De
kerk werd een waar paradijs voor de liefhebber van religieuze kunst en
van moderne 20ste Eeuwse kunststijlen. De kerk werd een monument
voor kunst en bezinning. Sinds 1995 is de Koepelkerk een
Rijksmonument.
Tegelijkertijd waren het paters, die het goed voor hadden met onze
geloofsbelijdenis. Zij deden uitstekend hun best ons in de juiste vorm
richting te geven aan ons geloof. Ons te doen geloven er te zijn voor
elkaar.
Onvergetelijke namen in de reeks geestelijkheid, die het klooster van
de Koepelkerk in Maastricht bevolkten waren Pater Wijsen, Pater de
Visser, behalve rector van de Koepelkerk, kunstminnaar en glazenier
en, niet te vergeten, Broeder Paulus, de man die zich voornamelijk
inzette voor de jeugd en daarvoor alles deed om te regelen en/of te
organiseren.
En zo valt op te merken: paters kwamen en paters gingen. Zo is dat
door de tijden gegaan, totdat er de laatste pater was, die moe
gestreden was – Pater Heesters- en hij geen navolging meer kreeg!
Tot zover weer deze Over de Koepelkerk gesproken.
Met Koepelkerkse, ook wel Joepse groet.
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Eucharistievieringen in de Koepelkerk:
Vrijdag 4 mei: Oecumenische Dodenherdenking 18.30 uur St. Servaas.
Zondag 6 mei: Zesde zondag van Pasen
 Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
 Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol; familie en vrienden
van de familie De Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen;
overleden parochianen laatste 12 maanden
 Muziek: St. Caecilia Petri & Pauli Schaesberg o.l.v. Sandy
Wijnands.
Donderdag 10 mei: Hemelvaart van de Heer
Celebrant: Emeritus Pastor C. van Tulder
Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
Muziek: orgelmuziek.
Zondag 13 mei: Zevende zondag van Pasen
 Celebrant: Emeritus deken L. Kleinen
 Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 Muziek: Vocalgroup Joy o.l.v. Gerard W ijnen.
Zondag 20 mei: Pinksterzondag
 Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
 Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden
van de familie De Leeuw-Mol, zieke mede- en oud-parochianen
 Muziek: orgelmuziek.
 Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag
Geen eucharistieviering; verwijzing naar O.L.V van Lourdeskerk.
Zondag 27 mei, 11.00 uur: H. Drie-Eenheid
 Celebrant: Deken Ali Cornelissis van Hasselt
 Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 Muziek: Virga Jesse koor uit Hasselt.
Zondag 3 juni: Sacramentsdag
 Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
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Kopij, misintenties en huisbezoek:
Het opgeven van grote artikelen voor de Overkoepeling van juni a.s.
kunt U doen t/m 17 mei a.s.
Het aanleveren van kleine artikelen, misintenties en
muziekprogramma’s voor de Overkoepeling van mei a.s. 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 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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Heiligdomsvaart 2018
‘Doe goed en zie niet om’.
Dat is het thema van de Heiligdomsvaart 2018. Het programma van 24
mei tot en met 3 juni bevat tientallen activiteiten en tentoonstellingen
over religie en cultuur. Te veel om hier allemaal te noemen. Voor meer
informatie zie:
http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/application/files/2815/2165/52
22/HDV_Programma_DEF.pdf .
Hieronder slechts enkele hoogtepunten.
24 mei, 16.00 uur: Plechtige opening Heiligdomsvaart 2018, Sint
Servaas Bron.
25 mei, 19.00 uur: Vanuit vier locaties in de stad pelgrimeren
parochianen met de vier stadsdevoties naar het graf van Sint Servaas.
26 mei, 16.00 uur: Reliekentoning, Sint Servaas Basiliek.
27 mei, 10.15 uur: Eucharistieviering op televisie, Sint Servaas
Basiliek.
28 mei, 10.30 - 12.30 uur: Mini Heiligdomsvaart. Vanaf het Onze Lieve
Vrouweplein pelgrimeren basisscholen naar het Graf van Sint Servaas.
29 mei, 20.00 uur: Grote Bidweg met het Genadebeeld van de Sterre
der Zee, start Onze Lieve Vrouwe Basiliek.
20.30 uur: Schola Maastricht, De Vier Stadsdevoties in de
Keizerzaal van de Sint Servaas Basiliek.
30 mei, 15.00 uur: Viering met ziekenzegening. Sint Servaas Basiliek.
31 mei, 14.30 - 16.00 uur: Rijnlandlezing: “Doe goed; duurzaamheid
en barmhartigheid als opdracht voor overheid en samenleving”. Voor
genodigden van het provinciaal bestuur en beperkt op aanvraag bij het
secretariaat van de Heiligdomsvaart. Gouvernement aan de Maas,
Statenzaal.
1 juni, 19.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door Neocatechumenale
Weg, Sint Servaas Basiliek.
2 juni, 10.00 uur: Pelgrimswandeling Houthem-Maastricht (18 km). Te
voet naar Sint Servaas in het voetspoor van Sint Gerlachus. De start
van de tocht is in de Sint Gerlachuskerk en bij aankomst in de Sint
Servaas Basiliek is een korte plechtigheid.
3 juni, 10.00 uur: Pontificale Eucharistieviering. Sint Servaas Basiliek.
14.00 uur: Plechtige ommegang door de straten van
Maastricht, afsluiting in de Sint Servaas Basiliek.
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Wij zijn op zoek naar jou!
Het zijn de vrijwilligers die onze Koepelkerk en geloofsgemeenschap
levenskrachtig houden. Er is behoefte aan Acolieten en Lectoren.
Samen met de Pastores maken zij onze erediensten tot een spirituele
gebeurtenis. Collectanten zijn nodig en ook mensen die helpen om
technische probleempjes op te lossen. Mensen die tweemaal per
maand koffie zetten en die achter in de kerk serveren. Taken en
klussen kunnen op de maat van de betreffende vrijwilliger gemaakt
worden. Dat kan over veel of slechts twee uren in de maand gaan. Het
kan ook alleen de Goede Week, Pasen of Kerstmis betreffen. Er is
voor iedereen een passende taak. Hebt u interesse, laat het koster Will
Boetsen of het kerkbestuur weten. Wij maken graag een afspraak.

Wat U moet weten:
 Veel informatie staat op de website: http://www.koepelkerk.net/
 Op maandagavond is van 19.00 tot 20.00 uur een
meditatieavond in De Sacré Coeur, ingang Heerderweg 1.
 Op donderdag is een Eucharistieviering om 15.00 uur voor de
Gebedsgroep in de Meditatiekapel. Iedereen is dan welkom.
 Op zaterdagavond is een Eucharistieviering om 19.00 uur in de
O.L.Vrouw van Lourdeskerk.
 Op zondag is een Eucharistieviering om 10.30 uur in de
Koepelkerk
 Op de eerste en tweede zondag van de maand is er na de
eucharistieviering koffie achter in de kerk.
 Het doorgeven van verhuizingen of het veranderen van
telefoonnummer, c.q. e-mailadres kan bij 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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