Jaargang 1, nr. 8 – augustus 2017

Voorwoord
Allereerst een oprecht woord van dank aan Dhr. en Mw. Van der
Leegte! Zij hebben onlangs aangegeven te stoppen met het maken van
de Overkoepeling. Hen zijn we dankbaar voor de vele malen dat zij het
blad samenstelden. Onze parochies (H. Hart van Jezus en Don Bosco)
bestaan dankzij vrijwilligers. De vraag is niet wat moet, maar wat kan.
In goed overleg hebben de beide kerkbesturen besloten tot de nieuwe
Overkoepeling, die nu voor u ligt.
De Don Boscokerk is aan de eredienst onttrokken. De kerk is dicht,
maar de parochie blijft bestaan. De Koepelkerk is de nieuwe
parochiekerk. We beseffen heel goed dat mensen in Maastricht een
ruime keuze aan katholieke kerkgelegenheden hebben. Veel mensen
gaan niet meer naar de kerk, anderen bezoeken een kerk naar keuze
en gelukkig zijn er ook mensen die de weg van de Don Boscokerk naar
de Koepelkerk hebben gevonden. Dit blad is een blad voor beide
parochies. Het is ook online via internet te lezen!
In de toekomst zal veel gaan veranderen in de verdeling van priesters
en kerken in Maastricht. Het is moeilijk aan te geven hoe het over tien
jaar zal zijn. Tijden veranderen zo snel dat niets nog zeker lijkt te zijn.
Toch gaat het bij ons om maar één ding: de boodschap van Jezus
Christus. Hij is onze zekerheid! Hij is onze houvast! Het belangrijkste
wat ons te doen staat is dus niet ons hoofd te breken over een
gebouw, maar over een gemeenschap vormen met mensen.
Het centrum daarvan is de eucharistieviering op zondagochtend.
Lees verder op pagina 3
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Eucharistievieringen
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 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
 Celebrant: Emeritus Pastor Fr. Delahaye
 Intenties: zeswekendienst voor Harry Mohrmann, eerste jaardienst
voor Pauline van Aubel-Ballieux, eerste jaardienst voor Jo van GilsOosterhout, vijfde jaardienst voor Hubertien Merk-Dassen, Jan en
Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie van
de familie De Leeuw-Mol, zieke mede- en oud-parochianen, alle
overleden parochianen van de laatste twaalf maanden
 Muziek: Slavisch-Byzantijns Mannenkoor Cantus ex Corde o.l.v.
Steven van Kempen
Zondag 13 augustus: Negentiende zondag door het jaar
 Celebrant: Emeritus Pastor C. Van Tulder
 Intenties: tweede jaardienst voor José Jacobs van Sundert, zieke
mede- en oud-parochianen
 Muziek: Moor Valley Band uit Veenendaal
Zondag 20 augustus: Twintigste zondag door het jaar
 Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
 Intenties: Jan en Caecilia De Leeuw-Mol en familie en vrienden van
de familie van de familie De Leeuw-Mol, zieke mede- en oudparochianen
 Organist: Hub Wolfs
Zondag 27 augustus: Een-en-twintigste zondag door het jaar
 Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
 Intenties: zieke mede- en oud-parochianen
 Muziek: Vocal Group Celebrations o.l.v. Iene Hermse, pianist
Denny Gorissen
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Vervolg pagina 1
Samen rondom het altaar, samen met de lieve Heer in ons midden. En
ook een kop koffie na afloop is belangrijk. Want dan ontmoeten we
elkaar en kunnen we met elkaar bespreken wie onze aandacht
verdient. Zo functioneert een gemeenschap. Iedereen is belangrijk,
jong en oud, krachtig of wat zwakker, iedereen hoort erbij.
Intussen hopen we dat het bisdom Roermond een pastoor gaat
benoemen die zich inzet om de gemeenschap verder op te bouwen.
Iemand die voor de mensen van Don Bosco en Koepelkerk een vast en
vertrouwd gezicht kan worden. Iemand die nieuwe wegen durft in te
slaan, iemand die met enthousiasme nieuwe vrijwilligers kan
aantrekken en die het vizier gericht heeft op de toekomst.
Voor wie denkt: wat kan ik bijdragen aan de toekomst van onze
parochies in dit deel van Maastricht? Uw belangrijkste bijdrage is
deelnemen aan de Heilige Mis op zondagochtend! Want daar ontmoet
u de lieve Heer en uw medeparochianen. We zijn als kerk geen
gebouw maar een gemeenschap van mensen. En als die
gemeenschap er niet meer is, kan het gebouw verkocht worden.
Pastoor Jack Honings.

Thema van de maand: Ik wil verdraagzaam zijn.
Kracht van de maand: Stilte is een kracht in mij.
Over dit Thema en deze Kracht staan inleidingen in het Catechetisch
missaal, het blauwe boekje dat in de kerk ligt.
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Opgeven kopij, misintenties en/of huisbezoek.
Kopij
Grote artikelen voor de Overkoepeling van september kunt U
aanleveren t/m 11 augustus, kleine artikelen t/m 18 augustus,
misintenties en het muziek programma t/m 25 augustus. De artikelen
en andere informatie kunnen als volgt aangeleverd worden:
 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 op te nemen. Misintenties voor
de maand september die na 25 augustus binnenkomen, kunnen niet
meer in het parochieblad van september vermeld worden. Deze
intenties kunnen wel in de betreffende eucharistieviering voorgelezen
worden.
Op woensdagmorgen kan de koster ook de verzoeken voor een
huisbezoek van of een gesprek met een priester noteren en doorgeven
aan Em. Pastores Eijssen, Delahaye of Kurris.
Deze verzoeken kunnen ook telefonisch aan de koster doorgegeven
worden: telefoon parochiekantoor 043 – 36 32 641 of 06-517 475 99
(Will Boetsen). Per e-mail doorgeven kan ook: willboetsen@gmail.com
Het verzoek achter in de kerk in de doos deponeren kan ook.
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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