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BESTE MENSEN, 
Het bestuur heeft vandaag, 8 oktober besloten om per direct te stoppen met de vieringen in 
de maand oktober van de Kapelgemeenschap in de Kruisherenkapel. Aan het einde van de 
maand oktober zullen we besluiten hoe we na oktober verder gaan. Er zijn verschillende 
redenen waarom we tot dit besluit zijn gekomen. 

1. We hebben een kwetsbare doelgroep, verschillende mensen uit die doelgroep 
hebben ons ook de vraag voorgelegd of het niet verstandiger zou zijn om te stoppen. 

2. Het virus komt weer sterk op. 
3. In het communiqué van Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO), dat na het 

overleg van afgelopen maandag met Grapperhaus gepubliceerd werd, staat het 
advies om helemaal te stoppen met vieringen die niet noodzakelijk zijn. 

4. Het dringende advies geldt tot eind oktober. 
Aan het eind van deze maand zullen wij u verder informeren. 
 
 

De ZONDAGSVIERINGEN in OKTOBER gaan dus niet door 
 
Gepland waren: 
 

04 oktober – 10.00 uur Voorgangers: Heddy en Hans Bodewes 
    Cantor: John Hilhorst 
 

11 oktober – 10.00 uur Voorgangers: Johan van der Leest en Erick Mickers 
    Koor: Ter Linde 
 

18 oktober – 10.00 uur Voorgangers: Peter Snijkers en Anny Nota 
    Koor: Mistral 
 

25 oktober – 10.00 uur Hoogfeest van OLV Ter Linde 
Voorgangers Mieke Dik en Erick Mickers 

     
01 november – 10.00 uur  Allerheiligen 
                                          Voorgangers Jeanne van Boxtel en Guus Schlatmann 
 
02 november – 19.30 uur  Allerzielen 
                                          Voorgangers Jeanne van der leest en Dori Delemarre 
 
 



VIERING VAN WOORD & GEBED 4 OKTOBER 
 

Sterfdag van St Franciscus. 
Wat boeit moderne mensen zo in Franciscus? 
Is het zijn eenvoud, zijn gevoel voor de natuur, zijn zoeken naar stilte, zijn 
grote aandacht voor de ander? 
Allemaal onderwerpen die in dit vreemde jaar zo in de belangstelling 
staan! 
We gaan op zoek naar wat hem bewoog en wat ons beweegt in ons leven 
nu! 
Dat doen we via gebeden, zang, gedachten en teksten. 
U bent van harte welkom! 
 

 
ZONDAG 11 OKTOBER 
 

‘en als het tegenzit?’ 
 
In deze viering kijken we naar het evangelie van vandaag waarin het Koninkrijk der 
hemelen vergeleken wordt met een bruiloftsfeest, maar waarbij niet alles goed gaat. 
Wat vertelt Jezus in zijn gelijkenis, en hoe gaan wij daarmee om? 
 
 
 

 
 
 
MISTRAL EN DE WERELDMISSIEDAG 
 

Op zondag 18 oktober staat de Mistralviering in het teken van Wereldmissiedag. 
 

Van oudsher zijn Udenaren en ook de Kapelgemeenschap betrokken bij mensen in de 
Derde Wereld, die het in veel opzichten veel minder hebben dan wij.  



Hoewel de landelijke actie gericht is op Afrika, richten wij onze aandacht op een project van 
de Kruisheren in Papua Nieuw-Guinea. De opbrengst van de Vastenactie zou hiervoor 

bestemd worden, maar door corona is deze actie in het water 
gevallen. 
 

Gezondheid is een van de belangrijkste peilers van ons bestaan. 
Ongezonde voeding heeft veelal ziektes en virussen tot gevolg. 
De Kruisheren in Agats proberen de mensen te bewegen om 
beter en gezonder te leven door ze te leren, hoe ze groenten en 
fruit moeten kweken en verbouwen. D.m.v. cursussen wordt hen 
dat bij gebracht. Maar omdat zo’n project tijd kost voordat de 
resultaten merkbaar zijn, krijgen de kinderen op school één keer 
per week een gezonde maaltijd. Júist voor hen is dit van groot 
belang.  
Dit project zorgt er voor, dat de mensen straks zichzelf kunnen 
helpen. Hen wordt geleerd, hoe ze zélf voor een betere toekomst 
kunnen zorgen. 
In de Mistralviering staat dit thema centraal. Prior-Provinciaal van 
de Kruisheren, Peter Snijkers, gaat in deze viering voor. Na 
afloop wordt voor dit doel gecollecteerd. 
 

Mistral zingt niet live, maar net zoals op Vredeszondag, zullen de 
Mistralliederen van  te voren worden opgenomen en ten gehore 
worden gebracht tijdens deze viering. Deze situatie zal overigens 

voorlopig nog even voortduren zolang de veiligheid rond corona dat vereist. Méér informatie 
vindt u op www.mistraluden.nl. 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Geef de moed niet op. 
Zodra je de geur van de stervende herfst ruikt, weet je dat de tijd van krokussen weer zal 
aanbreken.                                                           Samuel Taylor Coleridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLERHEILIGEN, ZONDAG 1 NOVEMBER VIERING VAN WOORD & GEBED 

 
Op het feest van Allerheiligen wordt traditiegetrouw de zaligsprekingen uit de Bergrede 
gelezen. 
We gaan ons deze zondag verbinden met deze eeuwenoude tekst en ontdekken er een 
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uiterst actueel antwoord in. 
De zaligsprekingen bieden ons een routemap met richtingaanwijzers voor een 
betrokken en actieve houding in bewogen tijden. Ze tonen ons hoe om te gaan met onze 
binnenwereld om een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan de buitenwereld. 
U bent van harte welkom in deze bezinnende viering. 
Namens de werkgroep word en gebed, Guus Schlatman en Jeanne van Boxtel 
 
 
 

ALLERZIELEN 
Op maandag 2 november is het weer Allerzielen. We gedenken dan de mensen die 
afgelopen jaar zijn overleden.  
Dit doen we in een viering die om 19.30u begint. 
 
 
 
 

GEDICHT 
 

Zoveel soorten van verdriet, 
ik noem ze niet. 

Maar één, het afscheid doen en scheiden, 
En niet het scheiden doet zo’n pijn, 

Maar het afgesneden zijn! 
 

Maria Vasalis 
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