Jaargang 4, nr.7 – september 2020

Woorden en daden
In juli en augustus hebben de meeste vaste kerkbezoekers de weg naar de
Koepelkerk teruggevonden. De zondagen zijn reünies van elkaar zien en samen
geestelijk opladen geworden. Onze eucharistievieringen zijn weliswaar soberder
zonder koor en samenzang, maar even aansprekend. De mooie evangelies en de
intelligente uitleg van onze celebranten dragen veel aan onze inspiratie bij.
In diverse evangelies hoorden we dat Jezus zich terugtrekt om even alleen te zijn,
maar de mensen achtervolgen Hem en laten Hem niet lang met rust. Apostel
Matheus observeert en vertelt ons wat dan gebeurt. Denk aan de verhalen over
bijvoorbeeld de graankorrels die op verschillende bodems vallen, de wonderbaarlijke
vermenigvuldiging van broden en vissen of de vasthoudende Kananeese moeder.
Juist als Jezus even afstand wil houden, legt Hij de meest bijzondere contacten met
groepen mensen of met een heel bijzonder individu. Hebben wij die ervaring in de
coronatijd ook opgedaan? Hebben wij met bekenden een betere relatie gekregen?
Hebben we enkele hele bijzondere mensen ontmoet?
Een gevaarlijk virus kan ons op afstand van elkaar en de kerk houden, maar dit virus
kan niet voorkomen dat we contact hebben met elkaar. God kwam dichterbij, ons
geloof werd dieper. In onze eucharistievieringen realiseren we dat we ook met
weinigen een geloofsgemeenschap kunnen zijn.
De meeste koren durven het nog niet aan om te komen zingen. Gelukkig zijn onze
organisten voor de duvel en zijn virus niet bang. Het lijkt wel of ze met nog meer
energie en creativiteit spelen. En dat terwijl we in de Koepelkerk met een bijzonder
orgel verwend zijn.
‘Niet bang zijn’ en ‘je geloof redt’ waren evangelie thema’s in augustus. Nu de
deuren van de Koepelkerk weer open zijn, gaan na iedere eucharistieviering sterke
mensen naar buiten. Ieder op hun manier zetten ze de woorden van het evangelie
om in daden. Dat geeft hoop en moed voor de toekomt van onze mooie geloof,
geloofsgemeenschap en Koepelkerk.
Willem Wolters

Levend hout
Het weer breekt jaar op jaar records: aantal dagen boven de 30 graden Celsius,
hoeveelheid neerslag, schade door omgevallen bomen enz. Dat beeld past een
beetje bij onze tijd waarin we steeds nieuwe en bijzondere dingen willen meemaken.
Totdat het coronavirus toesloeg. Sindsdien beseffen we dat hele gewone dingen
heel bijzonder kunnen zijn.
Vooral de jeugd heeft het moeilijk met afstand houden, thuisblijven, niet kunnen
afspreken met vrienden en online studeren. Sommige jongeren vragen zich hardop
af waarom zij zichzelf beperkingen moeten opleggen omdat zieke ouderen zo
kwetsbaar zijn. Alsof corona alleen maar het dor hout uit de samenleving haalt.
In iedere kruin zijn groene bladeren, levende takken en dor hout. Samen vormen ze
een vitale boom. Door de klimaatverandering teisteren meer stormen en droogte
onzen bomen. Maatschappelijke veranderingen belagen de vitaliteit van onze
parochies. In onze geloofsgemeenschappen praten we niet over dor hout, want elke
mens is ons dierbaar. Niet leeftijd, gezondheid, opleiding, geld of talent maken een
mens interessant. Iedere mens is bijzonder als we onszelf de tijd geven om dat te
ontdekken. Jezus Christus geeft daarvan vele voorbeelden in prachtige verhalen.
In onze parochie worden de groene blaadjes schaars, maar daarom zijn we nog
geen dor hout. Op zondag, bij de ingang van de kerk in een mooi jurkje of met
kleurige stropdas, zien we er heel patent uit. Onze zilvergrijze haren zeggen niks
over de vitaliteit van ons hart en onze geest. Bij het verlaten van de kerk zien we
mensen met veel energie en inspiratie praten. Niks dor hout. Het is de
eucharistieviering die ons als een stekker oplaadt.
Jammer dat de wereld van veel jongeren niet veel groter is dan die van hun eigen
generatie. In hun bubbel lopen zij veel ontmoetingen met interessante mensen mis.
Jammer dat de wereld van veel oudere mensen klein wordt. Onze omgeving zou een
stuk leuker zijn als jong en oud, arm en rijk, vakman en geleerde, gelovige en
ongelovige enz. elkaar vaker zouden ontmoeten. Dan zien we door de bladeren en
takken een mooie boom. En door de bomen het bos van ons leven.
Laten we ons niet blindstaren op het aantal leden, het vermogen of de grootte van
de kerk van een parochie, we zijn geen boekhouders. We zijn een gemeenschap die
in God en elkaar geloven. Hoe klein in aantal ook, krasse knarren kunnen heel
interessant en heel levendig zijn. Geen dor hout om de kachel mee aan te maken.
Alle mensen zijn de moeite waard om aandacht te geven.
Even dachten we het coronavirus onder controle te hebben. Een paar weken later
zijn vooral twintig- tot veertigjarigen besmet. De meeste jongeren hebben weliswaar
geen of milde klachten, maar ook onder hen vallen slachtoffers. Als we jonge
mensen benaderen op een manier die hen aanspreekt, hebben we leuk contact. Als
we nieuwe manieren van met elkaar omgaan verzinnen, hebben we veilig contact.
Als we samen iets met de creatieve ideeën van jongeren doen, hebben we een
gezonde toekomst.
Belangstelling hebben en zo met elkaar omgaan is leuk, en christelijk. Dat begint in
je familie, met de buren en op straat. Dan worden onmogelijke dingen mogelijk, dan
gebeuren wonderen, dan wordt dor hout weer groen.
Willem Wolters

Eucharistievieringen van de Koepelkerk in september 2020, om 10.30 uur:
Zondag 6 september
Celebrant: Emeritus Pastor Frans 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 13 september
Celebrant: Emeritus Pastor L. Kleinen
Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
Muziek: orgelmuziek door Ton Vennix.
Zondag 20 september
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 door Huub Wolfs.
Zondag 27 september
Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
Muziek: orgelmuziek door Huub Wolfs.

Actuele informatie over de eucharistievieringen staat op de website van de
Koepelkerk.
In de kerk zit iedereen op veilige afstand, zie de gele markering op de banken.
De Koepelkerk heeft twee driearmige kandelaars van de Don Bosco kerk
overgenomen en opgeknapt.

Kopij, misintenties en huisbezoek:
Grote artikelen voor de Overkoepeling van de maand oktober kunt u opgeven t/m 15
september a.s. Het aanleveren van kleine artikelen, misintenties en muziekprogramma’s
voor de Overkoepeling van oktober kan t/m 17 september a.s.
Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:
Op het adres: Kopij Overkoepeling Heerderweg1, 6224 LA Maastricht
Per telefoon: Willem Wolters: 06-46705520
Per e-mail:
info@willemwolters.nl
In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis
De Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurris zijn beschikbaar voor een huisbezoek en/of
een gesprek. Aanvragen voor een huisbezoek kunnen gedaan worden bij de koster, Will
Boetsen.
Dat kan persoonlijk, telefonisch en via de mail.
Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is Will Boetsen in de Sacré Coeur aanwezig om
aanvragen voor een huisbezoek en/of gesprek te noteren, c.q. misintenties in ontvangst te
nemen en te noteren.
Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel in de
Eucharistieviering worden voorgelezen.
Het aanvragen van een huisbezoek en/of gesprek en het noteren van misintenties kan als
volgt gebeuren:
o Persoonlijk en/of op woensdag van 10.00 -11.00 uur
o Per telefoon: Will Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-5174 7599
o Per e-mail:
willboetsen@gmail.com
o In de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

Ter attentie:
In de garage is nog een parkeerplaats voor een auto beschikbaar. Belangstelling om deze
plaats te huren? Gaarne melden bij het kerkbestuur of de koster.

Wij zijn op zoek naar jou!
Het zijn de vrijwilligers die onze parochie, Koepelkerk en geloofsgemeenschap vitaal
houden. 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 op te pakken. Als
ook mensen die tweemaal per maand koffiezetten en achter in de kerk de koffie inschenken.
Er zijn activiteiten die veel of weinig tijd en energie kosten. Het 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 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 september
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

