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JUNI 2021 
BESTE MENSEN, 
en nu is het alweer halverwege het jaar 2021, De tijd vliegt zegt men en dat lijkt ook echt 
zo. Pasen en Pinksteren liggen alweer achter ons en iedereen kijkt uit naar vakantie. Of 
je nu weggaat of thuisblijft, even niets hoeven en de accu weer opladen is voor iedereen 
fijn. 
In deze kapelpost vindt u natuurlijk weer het rooster van de vieringen en informatie over 
die vieringen om u alvast een voorproefje te geven van wat er komen gaat. Verder 
vertelt Sjef ons over  de zin van het leven, stelt Mieke zich voor en is er ook weer een 
engel ter inspiratie.  
Voor wie nu al vakantie heeft, veel plezier en vooral lekker tot rust komen.  

WEER  STILTEBIJEENKOMST  OP  DE  DONDERDAGAVOND. !! 

M.i.v. donderdagavond 3 juni a.s. kunnen we ook weer starten met de wekelijkse 

stiltebijeenkomsten: 

al 11,5 jaar lang in de kapel op iedere donderdagavond een half uur lang en 

met een vrije inloop om hieraan deel te nemen! 

Vanaf 18.45 uur is de kapel al open en klinkt er meditatieve muziek, om 19.00 uur 

sluiten we de deur en start de 

bijeenkomst die bestaat uit het voorlezen van een inspirerend stukje tekst, een 

enkele minuut muziek en gezamenlijk 

ongeveer 25 minuten stil zijn. Met muziek sluiten we de bijeenkomst weer af en 

krijgt u de tekst van die dag aangereikt. 

 U zult merken dat het samen stil zijn uw stilte-ervaring versterkt! Kom het 

ervaren! Fijn als u meedoet! 

  



VIERINGEN in JUNI 2021:                                    voorgangers 
 

Zondag       06 juni                 10.00 uur         Miran van Eijk, Sylvia Scholten en 
                                                                            Marjo Noy 

 

Zondag       13 juni                 10.00 uur         Henk Trimbach en Mieke Dik 

 

Zondag       20 juni                 10.00 uur         Marianne ten Westenend en  
                                                                            Riki Schellekens 

 

Zondag       27 juni                 10.00 uur         Sjef van Esch en Johan van d Leest 
 

Zondag       04 juli                  10.00 uur          Jeanne van Boxtel en Guus Schlatmann  
 
 
 

ZONDAG 6 JUNI  viering van Woord en Gebed 
Op 6 juni vieren we Sacramentsdag. Maar hoe doe je dat in een viering van Woord en 
Gebed, waar geen eucharistie is en er geen brood gedeeld wordt? Dat gaan we 
ondervinden in deze viering. Samenkomen in de kapel is meer dan het brood 
ontvangen, het is ook het luisteren naar het woord van God en de verbondenheid met 
Jezus en elkaar. De titel van deze viering is “Gedeelde rijkdom”. Graag ontmoeten wij 
elkaar in deze viering in de kapel of via de livestream. 
Werkgroep van Woord en Gebed 

 
 
 

ZONDAG 13 JUNI 
‘Alles is klein begonnen’ 
In de lezingen van deze zondag horen we een prachtige beeldspraak: uit het kleine 
twijgje dat God plant groeit een machtige ceder en ook het mosterdzaadje in de parabel 
die Jezus ons vertelt, groeit uit tot een overweldigende struik. Uit iets kleins en 
onooglijks groeien onvermoed grote dingen. 
God vraagt ons onszelf in te zetten voor de groei van Zijn Rijk  met de talenten die we 
bezitten, - al zijn die nog zo miniem -. We mogen erop vertrouwen dat Hij er groeikracht 
aan geeft.  
 

Mieke Dik en Henk Trimbach zijn de voorgangers in deze viering.  
 
 
 

ZONDAG 20 JUNI viering verzorgd door Mistral 
‘Als een Vader zijn’. 
Een Nederlands gezegde luidt: Angst is een slechte raadgever. 
Maar als je op een boot zit, die vrij plotseling in noodweer terecht komt 
en je voelt de gevaren van hoge golven en een zware storm, 
dan is het logisch dat je bang wordt. Je moet je vermannen,  
helder blijven nadenken en verstandig handelen.  
Zo ging het ook met een aantal  apostelen, die met Jezus op het meer waren, 
en angstig werden tijdens zwaar weer. Jezus zei: Heb vertrouwen! Het komt goed! 
Maar hoe groot is ons vertrouwen in Hem? Hoe sterk is ons geloof? 
Durf je je over te geven aan Jezus? 



 

Op Vaderdag staan we ook stil bij alle vaders. Hoe is het om een vader te zijn? 
Hoe kan een mens zijn kinderen voorgaan als vader in het leven? 

 

Iedereen is van harte welkom bij deze viering, wel graag even aanmelden via mail of 
telefoon. 
 
 
 

ZONDAG 27 JUNI 
Vandaag ontmoeten we in de lezingen een vader die Jezus smeekt om zijn doodzieke 
dochtertje te genezen. 
We ontmoeten ook een vrouw die al twaalf jaar last heeft van bloedingen en vergeefs 
een fortuin heeft uitgegeven aan dokters. 
In dat meisje en die vrouw herkennen we alle mensen die niet voluit kunnen leven, om 
welke reden dan ook. 
Wij, Christenen,  zijn mensen van de weg. Steeds worden we geroepen om op stap te 
gaan, 
naar anderen toe. Zolang er mensen zijn, die lijden aan het leven, mogen wij ons op hun 
weg weten. We kunnen niet om hen heen. We delen in hun zorgen en pijn. 
Ook al voelen we ons machteloos: een beker koud water is er altijd wel. 
Ons wordt niet het onmogelijke gevraagd, wél dat we doen wat we kunnen. 
Zoals de leerlingen van toen zijn wij de wereld in gezonden. 
Door de deuren van onze kerk en van ons huis komt die wereld bij ons binnen 
met al haar onenigheid en armoede. 
We kunnen er niet voor vluchten, onze ogen ervoor niet sluiten. 
Mensen mogen van ons een helpende hand, een luisterend oor en begrijpend hart 
verwachten. 
Tot een radicale keuze voor hen die in de hoek zitten waar de klappen vallen, 
daagt ons geloven ons uit. 
Alleen zo kunnen we het echte leven 
in de geest van Jezus van Nazareth vinden. 
Vandaag denken we na over onze eigen mogelijkheden om bij te dragen aan die betere 
wereld. 
 
 
 

ZONDAG 4 JULI 
Bij het uitkomen van deze kapelpost was er nog geen informatie bekend over deze 
viering. Houd de website in de gaten, mogelijk staat er tegen die tijd wel wat informatie 
op. 
 
 
 
 

GEDICHT 
 

‘Ik heb je liever’ 
Ik heb je liever dan brood, 
al zegt men ook dat het niet kan 
en al kan het ook niet. 



 

Ik heb je liever dan vrolijkheid of regen, 
liever dan de stilte van drie uur 
in de rustig in- en uitademende nacht. 
 

De meeuwen scheren overdag met hun 
vleugels 
langs de blonde warme lucht. 
De wilde bloemen staan te lachen 
in het warme bad van de zon. 
De zon dans zijn toch maar kleine rol 
met zoveel overgave dat het heel 
stil wordt, hier, in dit deel van het heelal. 
 

Ik heb je liever dan brood. 
Al zegt men ook dat het niet kan 
en al kan het ook niet. 
Liever nog dan vrolijkheid of regen, 
liever nog dan ik heb je lief. 
                                                        Hans Andreus 
 

  
 
 
 
 
 
DE ZIN EN BETEKENIS VAN HET LEVEN 

 

Nadenkend over de zin en betekenis van het leven roept eigenlijk mijn hele leven in 
herinnering, van mijn vroegste jeugd tot nu toe. Gebeurtenissen, ontmoetingen met  
mensen  en fundamentele keuzes spelen daarbij een belangrijke rol. 
Als oudste in ons boerengezin van 7 kinderen groeide ik op, verbonden met de aarde en 
de natuur. Als mijn vader elke week grote broden bakte voor ons gezin mocht ik ook een 
klein broodje kneden en mee laten bakken: ik was er van overtuigd dat ik bakker wilde 
worden. Maar op een gegeven ogenblik werd ik op een bijzondere manier getroffen door 
een Witte Donderdagviering in mijn parochie en tevens in die tijd geïnspireerd door een 
zeer bevlogen kapelaan: het begin van mijn roeping tot priester.   
 

Na de studie op het klein- en groot-Seminarie te hebben doorlopen werd ik door 
bisschop Bekkers in 1963  tot priester gewijd.  Liturgie vieren en met name iets voor 
andere mensen te kunnen betekenen gaf inhoud aan de zin van mijn (priester)leven. 
Van belang daarbij was dat ik dit  als pastor op diverse wijzen hebben mogen doen: als 
kapelaan, districtskatecheet en pastoor en met name de laatste 10 jaren van mijn actief 
pastoraal leven als ziekenhuispastor. Hier – in de ontmoetingen met zieken en 
stervenden – kon ik mensen helpen op een goede manier om te gaan met hun ziekte of 
naderend levenseinde door hen aan te spreken op hun eigen krachtbron. Dat gaf 
voldoening en een diepe betekenis aan mijn bestaan. Soms werd een collega in een 
sfeer van wederzijds vertrouwen een vriend voor het leven. 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA 
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Het leven is een geschenk maar je krijgt het niet cadeau, hoor ik Okke Jager nog 
zeggen. In mijn  leven als pastor zijn er crisismomenten geweest. Een  belangrijk 
moment was mijn keuze voor Elly, die mijn levenspartner werd, waardoor ik afzag van 
het celibaat. Door mijn bestaan te delen met een partner kreeg mijn leven nieuwe zin. 
Ook kwamen door mijn huwelijk met Elly haar kinderen in mijn leven en mocht ik opa 
zijn voor de 5 kleinkinderen die werden geboren. 
 

Een bijzonder zingevend gebeuren is het lezen van de krant bij het ontbijt waardoor ik 
het nieuws, het wel en wee van mensen, op me in laat werken en met name raakt het 
me als ik lees dat mensen onrecht wordt aangedaan. Ik beschouw het als mijn 
morgengebed, zeker in verbinding met mijn dagelijkse overweging van de Schrifttekst 
van die dag meteen na het ontbijt.   
Het roept bij mij telkens weer de ervaring op dat alles opnieuw verbonden moet worden: 
de mensen met elkaar en met de aarde. Dat is voor mij de betekenis van religie: letterlijk 
‘opnieuw verbinden’  Al vele jaren ben ik actief lid van Amnesty en onderteken ik op 
uitnodiging diverse petities aan machthebbers die mensen onderdrukken of onschuldig 
gevangen zetten. Mensen tot hun recht laten komen, dat is gerechtigheid. Of met 
andere woorden aandacht geven aan wie het nodig hebben  en er proberen te zijn voor 
de ander, in deze coronatijd vaak al door een gesprek over de telefoon. In de ruimte die 
wij aan elkaar geven voel ik de aanwezigheid van de Eeuwige. 
 

Tenslotte beleef en beleefde ik veel zinvolle momenten in de stenen beelden die ik 
mocht maken en ook in het dagelijks luisteren naar klassieke muziek, in het zingen bij 
een mannenkoor en in het wandelen en fietsen in de natuur samen met Elly. 
 

Een gedicht dat  een soort Leitmotiv  in mijn leven is geworden en dat mij steeds weer 
uitnodigt het leven te bevragen is van De Génestet, een theoloog en dichter uit de 19e 
eeuw: 
 

Gisteren is voorbij 
morgen is verborgen 
wat je hebt te besteden 
is de dag van heden. 
 

Mens durf te leven! 
Kwel je niet met onnodige gedachten 
werk je werk en zing je lied 
in eindeloos blij verwachten! 
                                                                                                                                  Sjef van Esch 

 
 
 



EVEN VOORSTELLEN… 
Mieke Trimbach-Savelkouls geboren en getogen in Waspik, 
alweer bijna 71 jaar geleden. Ik heb daar, na mijn mulo diploma,  
gewerkt als administratief medewerkster. Sinds1973 getrouwd 
met Henk en naar Waalwijk verhuisd. In Waalwijk zijn onze Judith 
en Stefan geboren. In 1980 ,  vanwege werk van Henk, naar 
Uden verhuisd waar onze jongste, Ruben, geboren is. 
Als moeder ben ik thuis geweest voor de kinderen en als overblijf-
/hulpouder  was ik die jaren actief op school . Later in de  
Vormselwerkgroep van de Paulusparochie. Toen daar de koster 
met pensioen ging werd ik gevraagd of ik zijn taak over wilde 

nemen. Ik heb dat zo’n 11 jaar gedaan. Ik heb in die tijd ook het krantenbaantje  
(tijdelijk) van onze Ruben overgenomen.  Dat heb ik uiteindelijk 15 jaar gedaan. Iedere 
ochtend zorgen dat de abonnees hun krantje voor 7 uur in de bus hadden. Heerlijk 
vroeg opstaan en (soms) de eerste voetstappen in de sneeuw zetten, maar vooral 
genieten als de zon opkwam en thuis het ontbijt klaarstond. 
Toen pastoor de Bonth met emeritaat ging en pastoor van Osch kwam ben ik kort hierna 
gestopt.  Van de Kruisheren  kwam toen de vraag om hun gedachtegoed voor te zetten. 
Er is toen een werkgroep gestart, waar ik deel van uitmaakte.  Ik ging ook de koster 
vervangen op zaterdag en toen de Kapelgemeenschap werd opgericht bleef ik koster. Er 
is nu een team van kosters,  waardoor  ik (en ook zij) niet iedere zondag noodzakelijk 
aanwezig hoeven zijn. Het geeft een goed gevoel om dit samen te doen.  
Wij hebben 6 kleindochters en 1kleinzoon. Van wie we  zoveel mogelijk genieten en als 
deze coronatijd voorbij is nog meer. Maakte ik vroeger kleding voor onze kinderen, nu 
doe ik dat voor de kleinkinderen. De oudste van 14 begint nu zelf al op de naaimachine 
kleding te maken. 
Ook is de moestuin een hobby van mij. Eerst op de Grietenhof nu bij Stefan achter hun 
huis. Hopelijk steken  hun kinderen daar wat van op. De aardbeien vinden ze heerlijk en 
ze helpen op hun manier ook al wat mee. 
In 2014 ging ik mee als invalster om vrijwilligerswerk (hospitaleren) te doen in de 
pelgrimsherberg in Roncesvalles op weg naar Santiago de Compostella.  Iedere avond 
een paar honderd pelgrims een bed geven zodat ze de volgende dag weer uitgerust 
verder konden lopen geeft veel energie. Je ontmoet mensen van over heel de wereld 
ieder met hun eigen verhaal.   
Ik kreeg toen ook zin om te gaan wandelen, ’s morgens opstaan, rugzak op,  wandelen 
en maar zien waar je de volgende nacht slaapt. Heerlijk onderweg  heel veel 
verschillende mensen ontmoeten, die allemaal  in hun eigen tempo en met hun eigen 
verhaal dezelfde richting uitlopen en uiteindelijk bij die grote kathedraal  van Santiago 
uitkomen. Dus toen een hospitalero  mij vroeg om de noordelijke kustroute  mee te 
lopen, hoefde ik daar niet lang over na te denken.  We hebben tot nu toe 4 routes 
gelopen. 
Met  Henk heb ik de route naar Santiago de Compostella gefietst van uit huis. Een 
heerlijke ervaring. Lekker onderweg zijn en thuis gaat alles gewoon door. 
Hopelijk kunnen we snel weer naar Roncesvalles. 
 
 
 



ENGEL VAN DE MAAND 
Deze keer is er gekozen voor de engel van de naastenliefde. 
Ook hierbij de tekst van Anselm Grün. 
 

De engel van de naastenliefde zal je in aanraking 
brengen met een kant van je ziel die je goed doet. 
Hij laat je ziel opbloeien. Hij vervult haar van 
liefde. Je zult je niet overvraagd of uitgeput 
voelen wanneer je de engel van de naastenliefde 
volgt, maar je zult merken hoe je ziel levend 
wordt, hoe ze ruim wordt en zich met blijdschap 
vult.  
Ik wens je echter ook wanneer je in nood bent 
engelen van de naastenliefde toe, die de moed 
hebben op je af te gaan, in je nood tussenbeide 
komen en een eindje met je op te lopen. 
 
 
De volgende kapelpost komt uit in het weekend van 10 juli. Kopij kan ingeleverd worden 
tot en met woensdag 7 juli.  
 

Kapelpost is een uitgave van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde 

Administratie: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden, Tel. 06-40966338, email: 
info@kapelgemeenschap.nl 
Intenties: schriftelijk opgeven bij de kosters of via emailadres: info@kapelgemeenschap.nl 
Bank: NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Kapelgemeenschap Ter Linde Uden 
Kapelteam: tel. 06-4096 6338  
Kruisherenkapel: Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden 
Website: www.kapelgemeenschap.nl 

Redactie Website en KAPELPOST: info@kapelgemeenschap.nl  
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