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Naar missionaire geloofsgemeenschappen
De vorige maand stuurde onze Bisschop een brief met de titel “Naar missionaire
geloofsgemeenschappen” naar alle parochies. Hij zegt daarin dat onze volkskerk
een keuzekerk is geworden. Limburgers groeien niet meer op in een katholieke
omgeving. Daarom is nu katholiek zijn is een persoonlijke keuze. De Bisschop vraagt
ons het evangelie te verkondigen zodat mensen weer kennis kunnen maken met
Jezus Christus, ons geloof en onze kerk. Hij zegt dat bij deze missionaire houding
een nieuwe inrichting van onze geloofsgemeenschappen hoort. De structuur van
onze parochies stamt uit een andere tijd. De Bisschop roept op tot herstructurering
en vitalisering. Daarvoor is nodig dat de huidige parochies fuseren tot grote
eenheden met een kerkbestuur. Deze bundeling van krachten moet vitale en
missionaire geloofsgemeenschappen opleveren.
Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met herstructurering. In sommige parochies
is zelfs sprake van revitalisering. De parochiefederatie West-Maastricht laat dat zien.
Veel gelovigen bekommeren zich om mensen die aandacht en hulp nodig hebben. In
kleine groepen wordt gebeden en aan geloofsverdieping gedaan. Allemaal
bouwstenen voor vitale geloofsgemeenschappen. Maar de slag maken naar een
missionaire geloofsgemeenschap vraagt meer. En we hebben niet de tijd om al
zoekend deze nieuwe missie vorm te geven.
In een tijd van nood kun je een voedingsbodem voor geloofsbeleving zien. Dat doet
denken aan de gelijkenis over het zaad dat op een rotsbodem viel, snel opschoot en
vervolgens verdorde. Een effectieve missionaire geloofsgemeenschap heeft mensen
nodig die midden in de samenleving staan, verbinden en ons geloof in woord en
daad naar deze tijd weten te vertalen. Dat geldt in het bijzonder voor hun trekkers.
Met de genade van God kan alles, maar een beetje professioneel handwerk van ons
stervelingen is ook nuttig. Laten we onze mensen goed kiezen, opleiden en
begeleiden zodat zij de transitie van onze parochies en kerk waar kunnen maken.
Willem Wolters

Te lang wachten zonder perspectief maakt ongelukkig
Onder deze kop wijdde NRC Handelsblad een artikel aan de aanpak van de
coronacrisis in Nederland. In het voorjaar zat Nederland op slot en daarna zou het
beter gaan. Eerst het zuur en dan het zoet. Bij de tweede lockdown zijn we beduusd
of kritisch. De regering wordt verweten te lang te hebben getwijfeld met het nemen
van maatregelen en niet duidelijk te communiceren.
Beduusd of kritisch, mensen willen perspectief zien. Ook nu we de zieken beter
kunnen behandelen, voldoende mondkapjes hebben en kunnen testen wie besmet
is. Angst en onzekerheid gaat ons raken, als er geen zicht op betere tijden is.
In de brief met de titel “Naar missionaire geloofsgemeenschappen” schetst de
Bisschop een nieuwe visie op onze kerk en geeft aan hoe tot missionaire
geloofsgemeenschappen te komen. De noodzaak van deze aanpak is dat - citaat uit
de brief van de Bisschop-: “De vanzelfsprekendheid waarmee vele generaties
Limburgers in een katholieke omgeving zijn opgevoed en gevormd, is niet meer”.
Verder roept de Bisschop op de huidige parochies te herstructureren en te
vitaliseren.
Ons geloof zit vol perspectief. Dat is zo vanzelfsprekend dat we als gelovigen
misschien wat ‘lui’ zijn geworden. We hebben onze missie ‘om te leven in navolging
Christus en om zijn evangelie te verkondigen’ een beetje uit het oog verloren. De
brief van de Bisschop houdt ons bij de les.
Anderzijds, het is een zware opdracht voor parochies waarvan de meeste leden oud
zijn. Geloofsgemeenschappen die over veel mensen beschikken kunnen in het
algemeen meer voor elkaar krijgen. Maar ook daar geldt dat er priesters en leken
moeten zijn die het perspectief bieden dat in deze moderne tijd aanspreekt. Gods
boodschap is van alle tijden, maar de vertaling niet.
Lang wachten zonder perspectief hoeft in ons geloof niet. We kunnen het zelf in de
eucharistie vinden. Velen hebben het perspectief niet in het instituut kerk gevonden
en zijn afgehaakt. Daar hebben we als kerk, parochies en geloofsgemeenschappen
steken laten vallen. En nu is de eens zo hechte katholieke gemeenschap op veel
plaatsen in Europa geestelijk, sociaal en economisch rafelig geworden.
De revitalisering moet van binnenuit komen, maar dat lukt alleen als we daar de
juiste mensen voor hebben. Mensen die koersvast voorgaan en goed rekening
houden met onze omgeving in goede en slechte tijden. Dat gaat verder dan onze
parochies anders organiseren.
Perspectief is het fundament van de nieuwe missionaire geloofsgemeenschappen.
Iedereen moet zijn eigen perspectief vormen, maar het helpt als wijze en eigentijdse
mensen je daarbij kunnen ondersteunen. Zulke mensen bieden als het ware
perspectief. Vroeger –toen er nog kudden schapen waren- noemde men dat herders.
Nu hebben we aan een woord niet genoeg en praat men over leiders,
verandermanagers, goeroes en vele andere modieuze termen. Perspectief dus, en
moderne mensen die dat in de huidige werkelijkheid voorleven. Die mensen moeten
ook wij zelf proberen te zijn. Als we dat uitdragen zijn we een missionaire
geloofsgemeenschap met een perspectief dat gelukkig maakt.
Willem Wolters

Eucharistievieringen van de Koepelkerk in november 2020, om 10.30 uur:
Zondag 1 november, Allerheiligen
Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
Misintenties: Jan en Caecilia de Leeuw-Mol; familie en vrienden de Leeuw-Mol; Mia
Darding; zieke mede- en oud-parochianen; overleden parochianen in de laatste
twaalf maanden.
Muziek: orgelmuziek door Ton Vennix.
Zondag 8 november, tweeëndertigste zondag door het jaar
Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
Muziek: orgelmuziek door Ton Vennix.
Zondag 15 november, drieëndertigste zondag door het jaar
Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
Misintenties: Frans Hommes, overleden broers en zusters; Jan en Caecilia de
Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie de Leeuw-Mol; zieke mede- en
oud-parochianen
Muziek: orgelmuziek door John Schreurs.
Zondag 22 november, Christus Koning
Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
Muziek: orgelmuziek door Huub Wolfs.
Zondag 29 november, eerste zondag van de Advent
Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
Muziek: orgelmuziek door Henk Langeveld.
Actuele informatie over de eucharistievieringen staat op de Koepelkerk website.
In de kerk zit iedereen op veilige afstand, zie de gele markering op de banken.

Kopij, misintenties en huisbezoek:
Artikelen voor de Overkoepeling van de maand december kunt u opgeven t/m 20
november a.s. Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd,
kunnen wel tijdens de eucharistieviering worden voorgelezen.
Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren: op het adres: Kopij Overkoepeling
Heerderweg1, 6224 LA Maastricht; per telefoon: Willem Wolters, 06-46705520 of per
e-mail info@willemwolters.nl ; in de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.
Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is Will Boetsen in de Sacré Coeur
aanwezig om aanvragen voor een gesprek of misintenties te noteren.
Het aanvragen van een gesprek met een Pastor of van misintenties kan als volgt
gebeuren: persoonlijk op woensdag van 10.00 -11.00 uur; per telefoon: mevr. Will
Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-5174 7599 ; per e-mail: willboetsen@gmail.com ; in
de doos achter in de kerk, voor of na de H. Mis.

De Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurris zijn beschikbaar voor een gesprek.
Een gesprek kunt u aanvragen bij de koster, mevr. Will Boetsen.

Wij zijn op zoek naar jou!
Het zijn de vrijwilligers die onze parochie, Koepelkerk en geloofsgemeenschap vitaal
houden. Extra handen en hoofden zijn altijd welkom.
Er is behoefte aan Acolieten en Lectoren. Samen met de Pastores maken zij onze
erediensten tot een bijzondere en spirituele gebeurtenis. Collectanten zijn welkom en
ook mensen die helpen om allerlei kleine en iets grotere technische klussen in en
rond het kerkgebouw op te pakken.
Er zijn activiteiten die veel of weinig tijd en energie kosten. Dat kan alleen een
bepaalde dag, week of maand in het jaar betreffen. Daarom is er voor iedereen een
passende kleine of grotere activiteit.
Bij een vitale geloofsgemeenschap hoort dat we elkaar aandacht geven, zeker nu
sommige mensen niet hun huis uit durven te gaan. 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
Het is gebruikelijk dat op de eerste en tweede zondag van de maand, na de
eucharistieviering, koffie achter in de kerk geschonken wordt. Of dat al in oktober of
november kan, weten we nog niet.
Verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres 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
Ter attentie: in de garage is nog een parkeerplaats voor een auto beschikbaar.
Belangstelling? Gaarne melden bij het kerkbestuur of de koster.

