Jaargang 1, nr. 11 – november 2017
Even voorstellen, Advent
De Advent is in de Rooms Katholieke Kerk de aanloopperiode naar
Kerst. De naam komt van het Latijnse woord voor komst: de komst van
Jezus Christus en het begin van een nieuw Liturgisch jaar. De lengte
van de adventsperiode is per jaar verschillend, maar telt altijd vier
zondagen.
In de kerken wordt een adventskrans opgehangen. Daar staan vier
kaarsen op, voor iedere zondag van de Advent een. Elke zondag wordt
een nieuwe kaars aangestoken. Hoe dichter we bij Kerstmis komen
hoe meer kaarsen branden: hoe dichter we bij de geboorte van Jezus
Christus, het ‘Licht van de wereld’, komen. De adventskrans is
gemaakt van dennengroen, het groen uit de natuur dat de winter
trotseert. Het rode lint verwijst naar de warmte van het leven en de
zon. Het paarse kazuifel van de priester staat voor bezinning, boete en
bekering. Vier ‘paarse’ weken van boete zijn lang en op de derde
zondag, zondag Gaudete, is een feestelijke onderbreking – we zijn
halverwege. Op deze zondag kan ook de kleur roze gebruikt worden.
In de adventsperiode wordt het Gloria niet gezongen. Dit vreugdelied
zongen de engelen bij de geboorte van Jezus en past niet in een tijd
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van inkeer. Met Kerstmis klinkt het lied dan weer als nieuw en zingen
we het vol blijdschap om de geboorte van Jezus te vieren.
In de laatste maanden van het jaar zien we het daglicht afnemen en
voelen we de temperatuur dalen. Harde tijden braken aan voor de
mensen vroeger. Tegenwoordig is er wel voldoende voedsel en warm
onderkomen. Nu missen mensen de zon en het licht. De donkere
straten lijken minder veilig. We zoeken de gezelligheid van het huis en
van elkaar op, Huizen en winkels worden met kleurrijke lichtjes
versierd. Overal klinkt bekende kerstmuziek. Na Kerstmis gaan de
dagen lengen: de midwinterzonnewende. Dat willen mensen vieren,
want licht en warmte komen terug. Dat is een behoefte van alle tijden.
De Germanen waren bang dat het licht in de winter het zou verliezen
van de duisternis. Zij wilden de terugkomst van de zon een handje
helpen met het branden van grote vuren. De Romeinen vierden het
feest van de onoverwinnelijke zon. Grote feestmaaltijden werden
aangericht, vrienden en familie gingen bij elkaar op bezoek. De nieuwe
zon werd uitgebeeld met een pasgeboren kind.
Wij christenen voegen aan deze oude tradities een hele mooie
betekenis toe: wij kijken uit naar de geboorte van Jezus Christus,
'Emmanuel' of 'God-met-ons'. Wij maken ons klaar om het ‘Licht van de
wereld’ te ontvangen. Het 'lichtend' voorbeeld om naar te leven.
Willem Wolters

Overwegingen
Thema van de maand november: Ik wil luisteren naar een ander.
Kracht van de maand november: Zelfvertrouwen is een kracht in mij.
Over dit Thema en deze Kracht staan inleidingen in het blauwe
Catechetisch missaal, dat in de kerk ligt.
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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 5 november: een-en-dertigste zondag door het jaar
 Celebrant: Emeritus deken L. Kleinen
 Misintenties: Willy Gardeniers, Jan en Caecilia De Leeuw-Mol,
familie en vrienden van de familie De Leeuw-Mol, zieke mede- en
oud-parochianen, overleden parochianen van de laatste twaalf
maanden
 Muziek: Dameskoor Canta Volare o.l.v. Jordi Klomp
Zondag 12 november: twee-en-dertigste zondag door het jaar
 Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
 Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 Muziek: koor Inspiration o.l.v. Jos Gulikers
Zondag 19 november: drie-en-dertigste zondag door het jaar
 Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
 Misintenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden
van de familie van de familie De Leeuw-Mol, zieke mede- en oudparochianen
 Muziek: Schola Cantorum Gregorianum Sancti Petri et
Pauli uit Landgraaf
Zondag 26 november: vier-en-dertigste zondag door het jaar
 Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
 Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 Muziek: Gemengd koor Revival uit Geleen o.l.v. Cobe Ritzen
Zondag 3 december: eerste zondag van de advent
 Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
 Muziek: Zangvereniging Vriendenkring St. Rochus, GroenstraatLandgraaf, o.l.v. Steven van Kempen
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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 december kunt U
aanleveren t/m 17 november a.s., kleine artikelen, misintenties en het
muziek programma t/m 20 november. Het 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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