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BESTE MENSEN 
Voor u ligt weer een nieuwe kapelpost. Met zorg samengesteld met en voor ons allemaal. 
Als u een mooi gedicht wilt delen of iets wilt vertellen wat u raakt, schroom niet en mail het ons. 
Zo blijft en wordt de kapelpost steeds meer een manier om met elkaar verbonden te zijn en te 
blijven. 
Voor nu wensen wij u een mooie zomer toe, met rustmomenten, veel zonneschijn en al wat kan 
bijdragen aan fijne dagen. 
                                                            De redactie; Johan van der Leest en Mechteld Mickers 
 
 

AAN DE BEZOEKERS van de vieringen van de Kapelgemeenschap Ter Linde in de 
Kruisherenkapel,  
Zoals u waarschijnlijk gehoord hebt is het vanaf 26 juni weer mogelijk om de vieringen in de 
kapel gewoon te bezoeken. Vóór de Corona pandemie was het aantal bezoekers in onze 
vieringen maximaal 100 en we zijn heel goed in staat om met dat aantal de anderhalve meter 
afstand te handhaven.   
Dat wil dus zeggen dat met ingang van zondag 27 juni de kapel weer open is gegaan om de 
vieringen te bezoeken voor iedereen die dat wil.  

 

Er moet wel geregistreerd worden wie er in de viering aanwezig is, en de checkvragen 
moeten gesteld  worden:  

 Hebt u klachten die op Corona kunnen duiden? (hoesten, benauwdheid, 
verkoudheidsklachten, koorts)  

 Is er een huisgenoot met klachten? 

 Hebt u een positieve coronatest gehad de laatste zeven dagen?  

 Bent u vanwege een huisgenoot in quarantaine?  
  

We hopen u allen weer te kunnen begroeten. Omdat we de anderhalve meter afstand niet 
kunnen garanderen bij het koffie drinken na afloop, stellen we dat nog even uit tot een later 
tijdstip.  
Voor wat betreft de livestream: die zijn gestart omdat kapelbezoek gelimiteerd was. De 
inspanningen om tot de livestream te komen zijn heel groot, en we hebben dan ook besloten 
om onder grote dankzegging aan m.n. Jacques Delemarre, Gert Kempkens en Anton 
Hoevenaars voor hun geweldige inzet de livestream te stoppen.  
Vanaf 27 juni is er dus geen livestream meer. 
Voor vragen en opmerkingen kunt u op de website onder contact terecht.  
Namens het bestuur,  
                                         Johan v.d. Leest, voorzitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIERINGEN in AUGUSTUS 2021:               voorgangers 
 

Zondag       01  augustus      10.00 uur         Sjef van Esch en Mieke Dik 

 

Zondag       08 augustus       10.00 uur         Erick Mickers 

 

Zondag       15 augustus       10.00 uur         Ineke Schlatmann 
        
Zondag       22 augustus       10.00 uur         Sjef van Esch 
 

Zondag       29 augustus       10.00 uur         Heddy en Hans Bodewes 
 

Zondag       05 september     10.00uur          Henk Trimbach en Marjo Noy 
 

Zondag       12 september     10.00 uur         Erick Mickers 
 

ZONDAG 2 AUGUSTUS, viering van woord en gebed. 
Wat écht leven geeft. 
 

Er zijn twee soorten brood. Brood van de aarde en brood van de hemel. 
Brood van de hemel, dat écht leven geeft. Daarover gaat het deze zondag. 
Brood uit de hemel. Het zijn moeilijke woorden die wat weerstand oproepen. 
Ze zijn van een andere werkelijkheid. Wat moeten we ermee? 
Ook de leerlingen van Jezus worstelen ermee. Ze vragen aan Jezus: Wat is dat toch? Wat 
moeten we doen? Geef ons een teken, dat we iets zien.   
Dat hemels brood mogen wij ontvangen. Het is een liefdesgeschenk. 
Het wordt ons in handen gelegd om er ook anderen in te laten delen. 
Het geeft toekomst en perspectief op onze weg door het leven, ook al lijkt dat leven soms op 
een woestijn.  
 

ZONDAG 8 augustus 
Deze viering heeft nog geen thema meegekregen. Wel is zeker dat het Terlinde koor zal zingen. 
U bent natuurlijk van harte welkom om mee te doen in gebed en zang. 
 

ALLE ANDERE VIERINGEN van augustus zijn meditatief. 
Dit heeft alles te maken met de vakantietijd. Ook de voorgangers nemen het er van en genieten 
van verdiende vrije weken. We zijn blij dat er toch iedere week een viering is om met elkaar te 
beleven en te delen. 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
In het afgelopen Coronajaar is het bestuur niet zo vaak bij elkaar gekomen. Er waren wel soms 
lastige beslissingen te nemen, m.n. op het gebied van het al dan niet doorgaan van vieringen 
en onder welke voorwaarden dan. We hebben daarbij altijd de veiligheid van de mensen 
vooropgesteld. We waren ook heel blij dat we bijna altijd terug konden vallen op de livestream, 
dat gaf ruimte aan de mogelijkheid om toch te kunnen verbinden. In het begin van het afgelopen 
werkjaar heeft onze penningmeester aangegeven dat hij aan het einde van dit werkjaar wil 
stoppen met het bestuur. Wij vinden dat heel erg jammer, want Wim Thus heeft een hele goede 
en positieve inbreng gehad in het stabiel maken van onze financiële basis, en ook in de 
discussie met de Stichting Kruisheren Kapel over onze positie als huurder van de kapel. Wim 
trad niet op de voorgrond, maar als er overleg nodig was, stond hij altijd klaar met een goed 
doordachte en onderbouwde mening. Wij zijn hem daar heel dankbaar voor. Met ingang van 1 
augustus 2021 wordt de functie van penningmeester (tijdelijk) ingevuld door bestuurslid Hans 
Joosten. Het bestuur bestaat nu uit voorzitter Johan v.d. Leest, secretaris Sylvia Scholten, 
penningmeester Hans Joosten en bestuursleden Ankh van Burk en Borus van Loenen. Wij zijn 
op zoek naar aanvulling van het bestuur, want het is heel fijn om met meerdere mensen te 
kunnen overleggen over soms lastige zaken. 
Aanmelden kan bij leden van het bestuur. 
                                                                    Namens het bestuur, Johan van der Leest, voorzitter 



 
ONTDEKKEN WAT DE WEG IS IN JE LEVEN 

 

Ontdekken wat de weg is in je leven 
is met alle zintuigen open 
in de wereld staan 
en luisteren naar degene 
die je beweegt 
en door wie je je bewegen laat 
is neen durven zeggen 
en soms ja of misschien. 
 

Ontdekken wat de weg is in je leven 
is weten wat aan je voorbijgaat 
nu je zo besluit en niet anders. 
 

Ontdekken wat de weg is in je leven 
is hopen op al het goede 
dat ook jou mag overkomen 
soms, heel even. 
 

Ontdekken wat de weg is in je leven 
is vertrouwen en bouwen 
en nemen zoals het komt 
en geven van wat je hebt. 
                                                                 (Wydo van der Lee) 
 
 

DE ZIN VAN MIJN LEVEN.  
(Op verzoek van Inge is de tekst weergegeven zoals geschreven. Daardoor zijn de letters 
afwijkend van wat u gewend bent) 

 

Luister… naar de vogel die zingt,                                                                                                       
het ruisen en rits’len van bladeren van bomen in de wind,                                                                                                                                                                                                          
Luister en geniet…                                                                                                                                  
Luister… naar het huilen van mensen in pijn en verdriet,                                                              
het  stílvallen van de mens, die geen uitkomst meer ziet…                                                             
de snik van een kind, dat lijdt… Luister…en wees nabij…                                                     
Luister… naar het lied van een engel, dat nooit verstomt,                                                          
naar de Stem van de Liefde, die tot een íeder komt…                                                                  
naar de vogel van blijdschap, naar Gods Eeuwige Woord,…                                                         
Luister goed… en zing ná wat jouw hart heeft gehoord… 
Dit vers raakt mij kéér op kéér… het roept mij keer op keer wakker…                                                                    

Had men mij 40 jaar geleden gevraagd te schrijven over “De Zin van Het Leven”                                                       
(ik was toen 40 jaar en in dat jaar overleden mijn vader en vriendin)                                                                                 
dan was mijn hartekreet geweest:                                                                                                                 

dankbaarheid…ik mag nog…ik mag nog léven…verder… 
Nu, rond mijn tachtigste verjaardag, is er nog steeds, elke dag                                                                 

dankbaarheid…ik mag nog…ik mag nog léven…                                                                            
nog steeds ben ik elke dag ontvankelijk voor wat het leven mij geeft, van mij vraagt…                                           

in het ontvangen, het geven, het loslaten, of het alleen maar ‘zijn’…   
Mijn ademhaling gebruik ik om meer bewust ‘zinvoller’ mijn léven te ontvangen,                                              door 

te geven, of alleen maar “te zijn”…    

In gedachten begin ik dan in het moment van  ‘mijn geboren worden’…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Inademen geef ik de betekenis: ontvangen…                                                                                         
God geeft mij, Zijn Geest inspireert mij, mits ik ‘luister’ náár, mij bewust ben ván, Zijn Stille Stem…  

Uitademen zegt mij géven, doorgeven, niet nadrukkelijk, zonder verwachtingen…                                       

“Zijn” is ‘het stille’ in mij… 



Deze alle drie te oefenen, is en blijft voor mij een zich herhalende levensles… 

In de ontmoeting met voor mij bekende, maar ook onbekende mensen, wil ik mij met veel ‘vallen en opstaan’  
oefenen in het open en ontvankelijk zijn, zonder in de rede te vallen, zonder oordeel ook…                                    
Eenvoudiger voor mij is ‘in de ontvangst-stand te zijn”, als ik alléén loop in de natuur met mijn hond Sam… 
Het “geven”, de uitademing, lijkt mij makkelijker af te gaan…                                                                                          
Is ook niet zo moeilijk vanuit een ‘overvloed’, zowel materieel, als immaterieel…  
“Het Zijn”, de stilte, de rust, het ‘niets’ ervaar ik, nu ik ouder word, oud ben,  
als geschenken in mijn dag en nacht… 
 
Eindigen wil ik met dichtregels van Nicolaas Beets (1814-1903):  

De moerbeibomen ruisten  
God ging voorbij;   
Nee, niet voorbij… Hij toefde…  
Hij wist wat ik behoefde, en sprak met mij…     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                     Inge Achterberg 
 
 

EVEN VOORSTELLEN 
 

Op verzoek van de Kapelgemeenschap wil ik me 
graag even voorstellen. 
Mijn naam is Jan van den Boom. Ik ben 69 jaar oud; 
al 44 jaar gelukkig getrouwd met Moniek Stultiens; 
twee kinderen Sanne en Bram van rond de 40; 
geboren in Sint-Oedenrode en weer woonachtig in 
Uden vanaf 1977. 
Zoals in die tijd nog gebruikelijk probeerden mijn 
ouders mij te stimuleren om priester te worden. Dit, 
omdat er in de familie al verschillende priesters en 
nonnen rondliepen. Het hoofd van de lagere school 
had een goede band met rector Salman van de 

Kruisheren. Zo kwam ik in 1964 in Uden op het internaat van het College van het Heilig Kruis 
terecht. 
Hier heb ik een goede tijd gehad en het heeft mijn leven gevormd. Maar de ambitie om priester 
te worden heb ik na korte tijd al verlaten, zeker toen er meisjes toegelaten werden op school. 
Na 6 jaar werd het internaat opgeheven en ging ik weer terug naar Sint-Oedenrode. Vervolgens 
ben ik naar de H.T.S. in den Bosch gegaan. Mijn werkzame leven heb ik voor het grootste 
gedeelte bij een groot Amerikaans bedrijf in Den Bosch doorgebracht waar ik allerlei functies 
heb bekleed. 
Naast mijn werk heb ik heel mijn leven veel vrijwilligerswerk gedaan. Dat doe ik nog steeds met 
veel plezier. 
Begin jaren 80 ben ik enige jaren koorlid geweest van het koor van de Kruisheren. 
Omdat ik veel reisde, miste ik vaak de repetities. Dat was voor mij de reden om te stoppen en 
mijn lidmaatschap op te zeggen. Wel moest ik beloven dat ik, zodra het weer kon, terug zou 
komen. 
In 2012 ging ik met de VUT. Op een bepaald moment kwam ik Toon Rijkers, al bijna 50 jaar 
koorlid, tegen. Hij herinnerde mij aan de belofte van weleer. Toen ben ik maar gezwicht en heb 
mij aangemeld bij het Ter Lindekoor. 
Met veel plezier ondersteun ik als bas de vieringen van de tweede zondag van de maand en de 
Hoogtijdagen. 
Toen Piet Overgaag in 2016 tijdens de Trap-in plotseling overleed aan een hartstilstand heb ik 
het stokje van hem overgenomen als voorzitter. 
Onder de bezielende leiding van onze dirigent Leo Quaijtaal hebben we ook in coronatijjd, zij 
het in afgeslankte vorm, de vieringen kunnen ondersteunen. 
Nu hopen we de draad weer op te kunnen pakken met het hele koor en met de begeleiding van 
het orgel. 



DE PAX-VREDESWEEK  
 

Dit jaar van 18 t/m 26 September kiest PAX het thema: “inclusief 
samenleven” want: 
iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te 
worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet 
gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken 
van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in 
onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt 
gedaan aan iedereen. 
 

Wat doe jij in Vredesnaam? 
De vraag is niet meer òf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe 
mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. 
 

Dit onderwerp zal in de vieringen van de zondagen in de Vredesweek aan bod komen en in de 
kapelpost van September zeker ook uitgebreider besproken worden. 
Gelet op de coronasituatie zijn we helaas genoodzaakt af te zien van verdere 
Vredesweekactiviteiten. 
 

Werkgroep Verbinden: Heddy Bodewes, Jeanne Raijmakers en Ineke Schlatmann. 
 
 
DE ENGEL VAN DE LEVENSLUST 
 

De tekst is weer van Anselm Grün. 
 

Ik wens je toe dat de engel van de levenslust je 
inleidt in de kunst om met volle teugen van het leven 
te genieten, helemaal in het moment op te gaan, 
intens te leven en je te verheugen over alles wat je 
van dag tot dag wordt geschonken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende kapelpost komt uit op 10 september. Kopij graag inleveren voor 6 september 
 

Kapelpost is een uitgave van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde 
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