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Even voorstellen, mgr.dr. A.M.W.J. Kurris
Met pensioen
Twintig maanden al ben ik nu met pensioen. Onderweg, op straat word
ik vaak aangesproken: ”Bent u aan het genieten van uw vrije tijd?
Inderdaad: ik voel mij ontheven van een aantal zaken, die nogal
belastend waren, zoals avondvergaderingen en de zorg voor de
financiën voor het kerkgebouw. Maar ik mis wel de mensen om mij
heen: het familiegevoel en de ontmoetingen met doopouders en de
kinderen.
Maar op de vraag of ik nu werkelijk aan het genieten ben, daar heb ik
nog geen direct antwoord op.
Op mijn bureau ligt een boekje geschreven door een Duitse
benedictijnse monnik. Het draagt de titel: ’Alter werden –
weiterwachsen.‘ Op de omslag lees ik: “Wer alt werden will muss
rechtzeitig damit anfangen’. Ik ben dus al te laat: met veel voldoening
ben ik blijven doorwerken tot mijn tachtigste levensjaar. Ik dank Onze
Lieve Heer dat Hij mij een goede gezondheid heeft gegeven.
Toch voel ik lang doorwerken niet als een gemiste kans: integendeel
de veelheid aan diepe menselijke contacten heb ik altijd ervaren als
een geschenk. Vanmorgen nog in de herstelkliniek, heb ik de Heilige
Mis gevierd met een dertigtal bewoners van dat huis. Dat wordt als
bijzonder ervaren. In de namiddag ontvang ik een familie voor een
rouwgesprek.
Thuis kan ik genieten van een goed boek en van muziek.
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In het weekend assisteer ik de buurtparochies: elke derde zondag van
de maand ben ik in de Koepelkerk in de Heilige Mis met gregoriaanse
gezangen. Er zijn dan veel mensen die daarvan kunnen genieten.
Eigenlijk ben ik nog volop actief. Ik lees verder in het boekje en wordt
getroffen door de volgende uitspraak: “Wer das Alter rechtzeitig für sich
entdeckt, findet Gelassenheit und Erfüllung
Fons Kurris, emeritus-pastoor

Overwegingen
Thema van de maand december: Ik wil vrede brengen.
Een passend thema voor de deze maand van de Kerk en het jaar.
Kracht van de maand december: Moed is een kracht in mij.
Het bovenstaande thema ‘vrede brengen’ vraagt soms veel moed.
Over dit Thema en deze Kracht staan inleidingen in het blauwe
Catechetisch missaal dat in onze kerk ligt.
2

In de Koepelkerk is iedere zondagmorgen een eucharistieviering om
10.30 uur. De Gebedsgroep viert de eucharistie ook op donderdag
vanaf 15.00 uur; iedereen is dan welkom. Iedere zaterdagavond is een
eucharistieviering in de O.L.V. van Lourdeskerk; aanvang 19.00 uur.
Zondag 3 december: eerste zondag van de Advent
 Celebrant: Emeritus F. Delahaye
 Misintenties: jaardienst Rosalina Mommers, Gerry KleijnenFranssen, Willy Gardeniers, Jan en Caecilia De Leeuw-Mol, familie
en vrienden van de familie De Leeuw-Mol, zieke mede- en oudparochianen, overleden parochianen van de laatste 12 maanden
 Muziek: Zangvereniging Vriendenkring St. Rochus, GroenstraatLandgraaf, o.l.v. Steven van Kempen
Zondag 10 december: tweede zondag van de Advent
 Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
 Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 Muziek: Vocal group Celebrations o.l.v. Iene Mermse
Zondag 17 december: 3e zondag van de Advent, zondag ‘Gaudete’
 Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
 Misintenties: zeswekendienst Gerry Kleijnen-Franssen, Jan en
Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie van
de familie De Leeuw-Mol, zieke mede- en oud-parochianen
 Muziek: Schola Cantorum St. Joseph, o.l.v. Steven van
Kempen
Informatie over Kerstmis in het Kerstnummer van de Overkoepeling.
Zondag 24 december: 10.30 uur geen eucharistieviering!
Zondag 24 december: Kerstmis Nachtmis om 20.00 uur!
 Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
 Muziek: Mannenkoor Borgharen Maastricht o.l.v. Fried Dobbelstein
Maandag 25 december: eerste Kerstdag,10.30 uur
Dinsdag 26 december: tweede Kerstdag, geen eucharistieviering
Zondag 31 december 2017: 10.30 uur
Maandag 1 januari 2018: 10.30 uur in de Kapel
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Opgeven kopij, misintenties en huisbezoek.
De koepelkerk is de parochiekerk van de parochie van Don Bosco en
de parochie Heilig Hart van Jezus.
Kopij
Grote artikelen voor de Overkoepeling van februari kunt U aanleveren
t/m 18 januari a.s., kleine artikelen, misintenties en het
muziekprogramma t/m 20 januari. Aanleveren kan als volgt:
 op het adres Heerderweg 1, 6224 LA Maastricht
 per telefoon 0646705520 (Willem Wolters) of 043 – 363 26 41
(parochiekantoor, Will Boetsen)
 per e-mail info@willemwolters.nl
 in de doos achter in de kerk, voor of na de H. Mis.
Misintenties en huisbezoek
Elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur is de koster Will Boetsen in de
Sacré Coeur aanwezig om misintenties of andere informatie in
ontvangst te nemen. Soms worden misintenties te laat voor het
parochieblad aangeleverd. Deze intenties kunnen wel in de betreffende
eucharistieviering voorgelezen worden.
Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye of Kurris zijn beschikbaar voor een
huisbezoek of een gesprek. Aanvragen op woensdagochtend of
telefonisch via de koster Will Boetsen, tel. 043 – 36 32 641 of
06-517 475 99. Per e-mail doorgeven kan ook: willboetsen@gmail.com
Deponeren in de doos achter in de kerk is ook een mogelijkheid.
Belangrijke telefoonnummers
Alarm spoed: 112; Alarm, geen spoed: politie 0900-8844
Huisartsenpost: 043- 387 77 77.
Pastorale hulpdienst: Larissa voorheen Klevarie 043-631 45 00.
Het doorgeven van verhuizing of verandering van telefoonnummer of
e-mailadres kan telefonisch 043 – 36 32 641 of 06-517 475 99 of per
e-mail willboetsen@gmail.com.
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