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BESTE MENSEN, 
Namens het bestuur wens ik iedereen een goed, liefdevol en gezond nieuwjaar, met veel 
aandacht voor elkaar. Graag had ik dat in een nieuwjaarsbijeenkomst gedaan, maar dat 
kan natuurlijk niet. 
Ondanks alles kijk ik met veel plezier terug naar de afgelopen maanden. Het is geweldig 
om te zien waartoe wij, met onze (kleine) kapelgemeenschap, in staat blijken te zijn. 
Prachtige vieringen door toegewijde mensen, allemaal in een live stream beschikbaar. 
Werkelijk formidabel! Met de Kerstviering als bijzondere gebeurtenis. 
De werkgroepen die per zondag geformeerd zijn vervullen hun taak dus erg goed. Er is veel 
diversiteit in de vieringen. De bloemetjes van de week zijn gewoon doorgegaan. Steeds 
weer slaagden de makers erin om bloemetjes te vinden, zelfs in de wintertijd. Ook daarbij 
veel diversiteit en veel aandacht, én veel dankbaarheid. 
Nu samen letterlijk alleen met mate kan gebeuren, is het belangrijk dat we zoeken naar 
mogelijkheden om toch aandacht te geven aan elkaar, want zoals een bekende spreuk 
zegt: alles wat je aandacht geeft groeit. 
In het begin van de Corona crisis zagen sommigen dat er ook positieve kanten te zien 
waren, mensen waren minder gehaast, in de winkels lieten mensen de ander voorgaan(!) 
en mensen hadden meer aandacht voor elkaar. Laten we hopen dat die trend zich herpakt.  
Ik vond in die zin de volgende spreuk van heel positief: 
Optimisme gaat over het zien van mogelijkheden, zonder de realiteit te ontkennen. 
Hopelijk kunnen we als Kapelgemeenschap de juiste mogelijkheden vinden in het naleven 
van Jezus, ons voorbeeld als het gaat om de liefde. 
                                                                                                    Johan v.d. Leest, voorzitter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
We laten achter ons  
Wat we mogen laten gaan  
Een periode voor nieuwe dromen breekt aan  
De wereld zal weer spelen 
Een ster is ons voorgegaan  
Het roodborstje zingt haar lied  
Zoals ze altijd heeft gedaan… 
 
 
 
 



 
DE VIERINGEN IN JANUARI worden verzorgd door: 
 

zondag 10 januari 10.00 uur Voorgangers Henk Trimbach en Johan van 
der Leest 
 

zondag 17 januari 10.00 uur Voorgangers Anny Nota en Riki Schellekens 
 
 

zondag 24 januari 10.00 uur Biddag voor de eenheid van de kerken 
Voorgangers Mieke Dik (Kapelgemeenschap 
Ter Linde), Sannie Floor en Esther Verver 
(Samen-Op-Weg kerk) 
 

zondag 31 januari 10.00 uur Voorgangers Dori Delemarre, Mechteld 
Mickers en Niels van Dalsum 
 

zondag 07 februari 10.00 uur Voorganger Sjef van Esch  
 

    

    

    
'HEMEL EN AARDE ONTMOETEN ELKAAR’, viering op 10 januari 2021 
 

Deze ochtend sluiten we de kersttijd af met de doop van Jezus in de Jordaan. 
Hij begint aan zijn openbare leven en wordt daartoe gesterkt met als het ware een dubbele 
doop: 
Johannes doopt hem met water en vanuit de hemel wordt hij gesterkt met vuur en 
geestkracht. 
 

U bent van harte welkom in  de kapel (nadat u zich hebt aangemeld via 
info@kapelgemeenschap.nl ) óf via de livestream.  
                                                                                 Henk Trimbach en Johan van der Leest 
 
 

VIERING VERZORGD DOOR MISTRAL op zondag 17 januari   
 

Op zondag 17 januari  om 10.00u is er in de Kruisherenkapel een viering van woord en 
gebed. Deze viering heeft als onderwerp “de roeping, het geroepen worden”. 
Hoe voel je dat je geroepen wordt? Waaraan merk je dat God je roept? 
Wat gebeurt er in je hoofd, als je je aangesproken voelt?  
Waardoor wordt je precies geraakt?  
Jezus verzamelde mensen om zich heen en wilde samen de weg  naar de toekomst vorm 
geven. 
Werkt het zo ook bij ons, zoals destijds bij Simon en Andreas, dat je het gevoel krijgt dat je 
Hem moet volgen?  Dat je bijna niet kunt weigeren? 
 

In deze viering zijn maximaal 30 bezoekers toegestaan. Aanmelding vooraf bij de 
Kapelgemeenschap is noodzakelijk dat kan via info@kapelgemeenschap.nl U kunt deze 
viering ook thuis volgen via de livestream (zie mistraluden.nl of kapelgemeenschap.nl). 
Helaas kan Mistral niet live zingen, maar in de viering kunt u eerder opgenomen liederen 
beluisteren. 
 
 

OECUMENISCHE VIERING, zondag 24 januari 
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Deze zondag is er een oecumenische viering, van de Samen Op weg kerk met de 
Kapelgemeenschap ter Linde. Dit in het kader van de week van gebed voor de eenheid van 
de christenen. 
Het thema van deze viering is: “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.” 
Het zijn de woorden uit het Evangelie van Johannes, waarin het beeld van de wijnstok 
wordt gebruikt. Vandaaruit gaan we op zoek naar de verbinding met onze bron, de 
verbinding met de andere christenen en de verbinding met de wereld. 
De weg naar de ander en de zorg voor de wereld beginnen bij de weg naar binnen. 
Zo kunnen we in deze viering voor eenheid, een stapje dichter bij elkaar komen. 
 

U bent van harte welkom in de kapel (nadat u zich hebt aangemeld via 
info@kapelgemeenschap.nl ) óf via de livestream. 
 

Voorgangers in deze viering zijn, Sanny Floor en Edith Verver van de Samen Op weg kerk 
en Mieke Dik van de Kapelgemeenschap ter Linde. 
 
 

MEDITATIEVE VIERING op 31 januari, de vijfde zondag van deze maand 
Nu de Kerstdagen achter ons liggen en de Kerstboom met pijn in het hart is opgeruimd, 
gaan we langzaamaan letterlijk weer naar het licht. Tijdens de Adventperiode waren we op 
zoek naar het licht in een steeds donker wordende tijd. Nu de dagen weer wat langer 
worden, verlangen we naar het licht en misschien al wel het nieuwe voorjaar. Op weg naar 
Pasen. 
Maar……wat gebeurde er in de tussentijd met Jezus? 
 

Ieder jaar staan we uitgebreid stil bij zijn geboorte en zijn lijden en sterven, maar er is toch 
ook de periode daartussen. Wie was Hij als kind, als puber, adolescent en uiteindelijk als 
jong volwassene? 
Uitgebreide verhalen daarover zijn niet te vinden, speculaties wellicht wel. 
Daarom houden we het tijdens deze meditatieve viering, bij de ons bekende verhalen. 
We willen aan de hand van een drietal evangelieteksten een parallel trekken naar de 
huidige tijd.  
Daarbij verbinden we de teksten door middel van muziek en een aantal vragen ter 
bezinning. 
Helaas zal het na afloop van de viering nog steeds niet mogelijk zijn om na te praten bij de 
koffie, dus we houden ons aanbevolen om jullie reacties op de vragen te delen als je dat 
wilt. We willen daar graag één geheel van maken, door dat nadien anoniem terug te 
koppelen. 
 

Je bent van harte uitgenodigd om samen met ons deze viering delen in de kapel (max. 30 
personen, opgeven via info@kapelgemeenschap.nl). De viering is ook te bekijken via de 
livestream.                     
                                                         Niels van Dalsum, Dori Delemarre en Mechteld Mickers 
  

OVERTUIGD VAN JE EIGEN OVERTUIGING? 
 

Het is 6 januari 2021.  
30 miljoen Amerikanen zijn overtuigd dat de presidentsverkiezing frauduleus is verlopen.  
De president, overtuigd dat hij de uitverkozene is om te winnen,  
roept zijn aanhangers op om hun recht op te eisen.  
Er vallen gewonden, een vrouw overlijdt.  
Elke overtuiging heeft zijn prijs.  
 

Het is 6 januari 2021.  
13 miljoen Nederlanders (75%) zijn nu overtuigd dat een vaccin de pandemie kan stoppen.  
De minister-president, overtuigd dat de pandemie beheersbaar is,  
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roept mensen op thuis te blijven en alle ‘niet-essentiële’ bedrijven te sluiten.   
Ouderen voelen zich eenzamer, jongeren worden depressief, zelfstandigen zijn somber.  
Elke overtuiging heeft zijn prijs.  
 

Het is 6 januari 2021.  
1,3 miljard katholieken vieren vanuit hun levensovertuiging Driekoningen of de Openbaring 
van de Heer.  
De paus, overtuigd dat Jezus de vleesgeworden Zoon van God is,  
roept de mensen op het Licht van Christus te verspreiden.  
Wereldwijd groeit het aantal katholieken terwijl in West Europa juist de ontkerkelijking 
groeit.   
Elke overtuiging heeft zijn prijs.  
 

Het is 6 januari 2021,  
en mij wordt gevraagd hoe ik denk over de huidige vaccinatie.  
En ik vertel hen van mijn overtuiging.  
Hoe ik 9 maanden geleden nog overtuigd was van mijn 
gedachten dat, 
als het moment daar is om te sterven, ik me daar aan over zou 
geven.  
Overtuigd dat het leven niet maakbaar is,  
dankbaar om wat me gegeven is in het leven dat ik heb 
mogen ontvangen.  

Dus vanuit mijn levensovertuiging zou de griepprik voor mij niet nodig zijn.  
Het leven mag ook haar eigen weg vinden.  
 

Totdat ik in maart ziek werd en er nog niet getest werd op Corona. Een maand later werd ik 
me bewust van de ernst, om met Youp van het Hek te spreken, het werd me duidelijk: “ik 
ben er nog.”  
Wat een doorleefde overtuiging leek, bleek een gedachteconstruct dat stand hield,  
tot het moment dat het leek of de dood ook aan mijn deur stond te rammelen  
en het construct als een kaartenhuis in elkaar viel.  
 

Hoezo overgave? Niks daarvan!  
Dankbaar was ik wel, maar dan om het feit dat ik zoveel geluk heb gehad.  
Want diep van binnen ontstond het besef,  
dat ik er nog lang niet aan toe ben om afscheid te nemen van alles en iedereen die me lief 
is.  
 

Ik kreeg een oproep voor een griepprik. Bijna moeiteloos ging ik daarvoor in de rij staan.  
Binnenkort krijg ik een nieuwe oproep, en ook dan sta ik weer in de rij. 
Een overtuiging is mooi, maar niet tegen elke prijs.  
Misschien is niet-weten een leefstijl die me beter past.  
En misschien komt er ooit nog een vaccin tegen overtuigingen.  
Wie weet?  
  
Mag het komende jaar een jaar van waardering en verwondering zijn,  
een jaar waar we elkaar zegenen en in het licht zetten.  
Dat wens ik u als Kapelganger toe, dat wens ik de hele mensheid toe! 
                                                                                                                           Erick Mickers 
 
 

BESTE MENSEN van de Kapelgemeenschap, 
 

Wellicht heeft u zich wel eens afgevraagd: Wie is die man toch, die regelmatig in de kapel 
rondloopt en zich bezighoudt met kostertaken?  



Welnu, tijd om mij voor te stellen. Ik ben Gert Kempkens. Onlangs 66 jaar "jong" geworden. 
Gehuwd met Lia. Wij wonen aan de Vaarzenhof in Uden. Wij hebben 3 kinderen. Dochter 
Annemie en tweelingbroers  Gerjan en Martijn. Helaas is Martijn ons op jonge leeftijd 
ontvallen. Wij hebben 4 schatten van kleinkinderen (dat vindt iedere Opa en Oma, toch?) 
David, Simone, Suze en Lizet.  
Ik heb bijna 40 jaar gewerkt bij eerst PTT en later PostNl in het kwaliteits werkveld. Nu 
geniet ik van mijn pensioen, mijn kleinkinderen en mijn hobby's. Fotograferen, aquarelleren, 
modelvliegen en fuchsia's kweken houden mij dagelijks bezig. Ook muziek heeft mijn 
aandacht en onlangs heb ik een basgitaar gekocht en volg lessen bij Gitarando aan de 
Artillerieweg in Uden. Niet om op te treden in een bandje, maar gewoon voor de lol. 
Wij zijn altijd aangesloten geweest bij de Paulus parochie. Onze kinderen zijn allebei lange 
tijd misdienaar geweest, hebben deelgenomen aan het jongerenpastoraat, Lia actief in de 
1e communiewerkgroep en ik heb samen met Piet Derikx en Theo de Jong getracht het 
parochie bestand te automatiseren. Menige  avonden hebben wij doorgebracht in het 
parochiezaaltje, onder het genot van veel aantal kopjes koffie en de goede zorgen van 
pastoor de Bonth en zuster Albertini. 

En toen werden de parochies in Uden samengevoegd. De 
bloeiende parochie, die pastoor de Bonth in vele jaren van 
hard werken had opgebouwd, werd in korte tijd compleet 
afgebroken . Nog steeds doet dat bij mij veel pijn.  
Ons nieuwe thuis werd de Kruisherenkapel en nu de 
Kapelgemeenschap. Na eerst een tijd samen met Lia de koffie 
en de thee te hebben verzorgd, werd mij gevraagd of ik het 
kosterteam wilde versterken,  om zo kostertaken te verrichten. 
Ik heb daar positief op gereageerd, omdat ik mij welkom weet, 
binnen deze kapelgemeenschap in het wij-samen gevoel. 
Betrokken zijn binnen de kapelgemeenschap, om het leven te 
vieren en er te zijn voor een ander. Vriend zijn van deze 
kapelgemeenschap. Een vriend, die niet alleen vraagt hoe het 
met je gaat, maar ook luistert naar het antwoord. Daar wil ik, 
en als het aan mij ligt voor lange tijd, deel van uit maken. Tot 
ziens, in de Kruisheren kapel of waar dan ook. 

 
DE ENGEL VAN DE RUST 
Na alle hectiek van de afgelopen maand, nu de feestdagen weer achter de rug zijn, 
is het misschien en mooi moment voor wat rust. De engel van de rust wil ik dan ook graag 
met jullie delen. De tekst die hierbij hoort komt van Anselm Grün. 
 

“Ik wens je toe dat de engel van de rust  
steeds bij je is, dat hij je 
laat uitrusten wanneer je weer 
eens op hol geslagen bent. 
Maar je moet zelf rustpauzes 
Inlassen op de vele wegen die  
Je dagelijks aflegt, opdat de 
Engel je in innerlijke 
Rust kan brengen 
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Kruisherenkapel: Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden 
Website: www.kapelgemeenschap.nl 
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