Jaargang 2, nr. 1 – januari 2018
Even voorstellen: PASTORAAL AANBOD
Als administrator van beide parochies besef ik goed dat administrator
zijn een tijdelijke functie is met beperkte mogelijkheden. Het is slechts
een overbrugging naar een nieuwe pastoor. Het bestuur ligt bij het
bisdom Roermond.
Een parochie is niet slechts een kerkgebouw. Het is veel meer een
gemeenschap van gelovigen die samen Jezus Christus willen navolgen
in hun leven. De oude vertrouwde structuren verdwijnen. Door de
moderne communicatie wordt de hele wereld onze directe omgeving.
Als pastoor van de parochiefederatie Maastricht ZuidWest wil ik
speciaal voor de gelovigen uit de parochies van Don Bosco en H. Hart
van Jezus onze pastorale activiteiten openstellen. Heel eenvoudig door
u te laten weten dat u van harte welkom bent! Het gaat het hierbij om
onze Lourdesreis en om onze Open Kerk Avonden.
De laatste zijn een serie avonden in het parochiehuis in Wolder aan de
Tongerseweg, naast het tankstation, bijna aan de grens. U wordt daar
ontvangen met een kopje koffie en vervolgens is er een spreker die
ons wil inspireren rondom een bepaald thema.
Woensdag 21-2-2018 komt historicus diaken Regis de la Haye spreken
over de Heiligdomsvaart, verleden en mogelijkheden in het heden.
Woensdag 14 maart komt bijbeldeskundige Marc Heemels spreken
over hoe we de Heilige Schrift kunnen hanteren in ons dagelijks leven.
Deze avonden beginnen om 19.30 uur. Toegang is gratis en
aanmelding is niet nodig. U kunt ook een losse avond kiezen of aan de
hele serie deelnemen. Het is een aanbod om samen ons geloof te
1

verdiepen, om er mee bezig te zijn, om erover te spreken en om
samen gezellig elkaar te ontmoeten en een kop koffie te drinken.
Dan is er onze Lourdesreis. Graag wil ik plaatsen reserveren voor
mensen uit de Koepelkerk. De reis is van 15 t/m 24 oktober 2018. Per
luxe touringcar reizen we via Lisieux en Mont Saint Michel naar
Lourdes. Hier hebben we ons eigen programma. We nemen deel aan
de belangrijkste vieringen en maken ook dagtochtjes naar de bergen.
We zoeken het midden tussen bidden, vakantie, genieten en
gezelligheid. Op de terugreis gaan we via Nevers, waar we de H.
Bernadette bezoeken. Aanmelden is mogelijk tot 1-1-2018. De all-in
prijs bedraagt 845 Euro op basis van vol pension en een
tweepersoonskamer. We gaan met max. 45 personen. Maastricht is
een groot dorp. Dus het maakt niet uit of de deelnemers wonen in
Wolder, Heugemerveld of rond de Koepelkerk. Wie overweegt om deel
te nemen aan de reis kan zich melden bij mij, telefoon 8517387.
Op deze manier hoop ik iets te kunnen betekenen voor de parochianen
van de parochies H. Hart van Jezus en Don Bosco. Tijden veranderen,
kerkgebouwen gaan helaas op slot. Maar de parochies worden niet
opgeheven. Ook de Don Boscoparochie blijft bestaan. Dat zijn namelijk
de mensen die samen hun geloof vieren. De boodschap van Jezus
Christus is onze inspiratie. Hij blijft midden onder ons aanwezig.
Kom over de brug, in Wolder staat de koffie voor u klaar! De vraag is
niet langer of je in Wolder woont of in het Heugemerveld, maar of je
Christen wilt zijn! Dat gaat veel dieper. Kom maar over de brug!
Hartelijke groet,
Pastoor Jack Honings.

Overwegingen
Thema van de maand januari: Ik mag opnieuw beginnen.
Kracht van de maand januari: Rechtvaardigheid 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.
Maandag 1 januari: H. Maria, moeder van God; 10.30 uur; in de Kapel
 Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
 Misintenties: heil en zegen voor alle parochianen, zieke mede- en
oud-parochianen
 Muziek: orgelmuziek van H. Wolfs
Zondag 7 januari: Openbaring des Heren
 Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
 Misintenties: Lou Meulenbroek, 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 12
maanden, kwieke tachtigjarige
 Muziek: Canta zangeressen
Zondag 14 januari: tweede zondag door het jaar
 Celebrant: emeritus deken L. Kleinen
 Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 Muziek: Vocal Group Feeling Young o.l.v. Steven van
Kempen
Zondag 21 januari: derde zondag door het jaar
 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 van H. Langeveld
Zondag 28 januari: vierde zondag door het jaar
 Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
 Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 Muziek: orgelmuziek van H. Wolfs
Woensdag 31 januari: H. Johannes Don Bosco, viering op 28-1-2017.
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Opgeven kopij, misintenties en huisbezoek.
De koepelkerk is de parochiekerk van de parochie Don Bosco en de
parochie Heilig Hart van Jezus.
Laat ons weten of u de Overkoepeling per email wilt ontvangen!
Kopij
Grote artikelen voor de Overkoepeling van februari 2018 kunt U
aanleveren t/m 18 januari 2018, kleine artikelen, misintenties en het
muziekprogramma t/m 20 januari 2018.
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 kan 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 email willboetsen@gmail.com.
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