Wij vragen uw aandacht voor de volgende uitvoeringen in de Koepelkerk. Bekende koren, dirigenten en organisten of pianisten uit de regio en
soms van verder weg treden op. Wij zijn u heel dankbaar als u hieraan aandacht wilt schenken in uw publicatie media. De monumentale Koepelkerk
heeft een uitstekende akoustiek en het aangepaste orgel is met zijn meer dan 50 registers nu het grootste orgel van Zuid-Nederland.

Zondag 13 maart
Het Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St. Caecilia uit
Amby,
o.l.v. Bart Meijs met
Gerard van Buul aan het
grote Koepelkerkorgel,
zingt tijdens de dienst
en is pastor Delahaye de
celebrant.

Zondag 20 maart
Palm zondag
Het zeer grote zangkoor Synoidos
uit Sittard zingt tijdens de dienst de
Paascantate "Who is the King"
o.l.v. Nadia Loenders met Frans
Schockaert aan de piano. Deze
Paascantate is geschreven door
Lloyd Larson en Joseph Martin en
het muzikale arrangement door
Brant Adams.
Pastor Delahaye is de celebrant.

's Middags om 14.00 uur
zingt het Slavisch-Byzantijns
Ensenble CANTUS EX CORDE
een Passie concert. Voor de pauze
een lijdens meditatie in het
Russisch en na de pauze zingen zij
dan wat bekende Russische
volkslideren. Tidens de Pauze is er
koffie, de entree is gratis na afloop
is er een deur collecte om de
Koepelkerk te helpen om deze
mooie muzikale mogelijkheden te
blijven presenteren.

Paasweek
Witte Donderdag - Goede Vrijdag - Paaszaterdagavond 1ste Paasdag-Paaszondag en 2de Paasdag-Paasmaandag
WITTE DONDERDAG 24 maart:
De Eucharistieviering is om 19,00 uur in de dagkapel,
de celebrant is Don Eugenio Dassen uit Rome.
De eventuele organist speelt op het kleine orgel.
GOEDE VRIJDAG 25 maart:
DE HEILIGE KRUISWEG o.l.v. Pastor Jansen
is om 15.00 uur in de Koepelkerk.
Henk Langeveld speelt op het grote Koepelkerkorgel.
DE LITURGIE VAN DE AVONDVIERING
De Kruisverering en de H. communie, o.l.v. Don Eugenio Dassen uit Rome
is om 19.00 uur in de dagkapel.
Hub Wolfs speelt op het kleine orgel.
PAASZATERDAGAVOND 26 maart:
STILLE ZATERDAG - DE HEILIGE PAASNACHT.
De Eucharistieviering is om 20.00 uur in de Koepelkerk. De celebrant is Pastor
Kurris.
Het
Mannenkoor Borgharen/Maastricht, o.l.v. Fried Dobbelstein met Leon Dijkstra aan het
grote Koepelkerkorgel, verzorgt de muziek.
1ste PAASDAG-PAASZONDAG 27 maart:
De Eucharistieviering, een zg. twee-Herenmis, is om 10,30 uur in de Koepelkerk.
De celebranten zijn Don Eugenio Dassen uit Rome en Pastor Jansen. Het Gem.
Kerk. Zangkoor St. Christina uit Eijsden, o.l.v. Edward Berden met Denny Gorissen
aan het grote Koepelkerkorgel, verzorgt de muziek.
2de-PAASDAG-PAASMAANDAG 28 maart:
De Eucharistieviering is om 19,00 uur in de dagkapel, de celebrant is
pastor
Jansen. De eventuele organist speelt op het kleine orgel.

Op zondagen beginnen de diensten om 10.30 uur, er is een invalideningang voor rolstoelgebruikers, de Koepelkerk is goed verwarmd en heeft
gemakkelijke stoelen en zachte banken. Er is ruime, gratis parkeergelegenheid bij de kerk en op het parkeerplein langs de spoorlijn vlak bij de kerk.
Inlichtingen bij: Jozeph F. J. van der Leegte Mosalunet 10 C 6221 JM Maastricht Tel 043 – 310 1990. Fax/Tel.: 043 – 325 5655.
e-mail: jozeph28@ziggo.nl

