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AGENDA 
 
Dag Datum Tijd Wat Bijzonderheden Waar 

zo 5-jan-20 10.00 Thematische viering van 
Woord&Gebed 

Paulus Kwintet Kruisherenkapel 

di 7-jan-20 8.30 Eucharistieviering 
 

Kruisherenkapel 

do 9-jan-20 8.30 Eucharistieviering 
 

Kruisherenkapel 

do 9-jan-20 19.00 Meditatiebijeenkomst 
 

Kruisherenkapel 

zo 12-jan-20 10.00 Viering Gaandeweg - 
afscheidsviering Bert van 
de Ven 

Ter Lindekoor Kruisherenkapel 

zo 12-jan-20 11.00 Nieuwjaarsbijeenkomst 
 

Kruisherenkapel 

zo 12-jan-20 15.00 Concert Karawanken 
 

Kruisherenkapel 

di 14-jan-20 8.30 Eucharistieviering 
 

Kruisherenkapel 

do 16-jan-20 8.30 Eucharistieviering 
 

Kruisherenkapel 

do 16-jan-20 19.00 Meditatiebijeenkomst 
 

Kruisherenkapel 

zo 19-jan-20 10.00 Thematische 
woord&communieviering 

Mistral Kruisherenkapel 

di 21-jan-20 8.30 Eucharistieviering 
 

Kruisherenkapel 

do 23-jan-20 8.30 Eucharistieviering 
 

Kruisherenkapel 

do 23-jan-20 19.00 Meditatiebijeenkomst 
 

Kruisherenkapel 

zo 26-jan-20 10.00 Thematische viering Intervalkoor PiusX Kruisherenkapel 

di 28-jan-20 8.30 Eucharistieviering 
 

Kruisherenkapel 

do 30-jan-20 8.30 Eucharistieviering 
 

Kruisherenkapel 

do 30-jan-20 19.00 Meditatiebijeenkomst 
 

Kruisherenkapel 

zo 2-feb-20 10.00 Thematische viering van 
Woord&Gebed 

Samenzang met 
cantor John Hilhorst 

Kruisherenkapel 

Cursieve activiteiten: Stichting Kruisherenkapel Wijzigingen voorbehouden 
 

OPBRENGST ADVENTSACTIE 
 
Dit jaar was de adventsactie bestemd voor het 
Counselingscentrum van de Kruisheren in Mulo, 
waar volwassenen en kinderen met traumatische 
ervaringen worden opgevangen en behandeld. 
Deze collecte heeft maar liefst € 1975,- 
opgebracht. Op de bankrekening was nog eens  
€ 130 overgemaakt. Dat brengt het totaal op  
€ 2.105,-. Hartelijk dank hiervoor! 

 
OP ZOEK NAAR GOD 
 

Soms ontmoet je iemand en 
je denkt hem/haar te 
kennen. Maar eigenlijk weet 
je helemaal niet hoe hij/zij 
ten diepste denkt, waardoor 
hij/zij geroerd wordt... 

Is het ook niet zo met onze ontmoeting met God? 
In de viering op 19 januari om 10.00 uur willen we 
op zoek gaan naar Hem. Natuurlijk zingt Mistral 
o.l.v. Niels van Dalsum. 

 
 
LICHTGEVENDE ONTMOETING  
 
Als 2 februari op zondag valt, wordt op die dag 
het feest van Maria Lichtmis gevierd. 
Dus ook dit jaar. De oorspronkelijke naam was: 
Feest  van de Ontmoeting (“Hypapante“ in het 
Grieks). De oude Simeon en de profetes Hanna, 
zo staat in  het evangelie van die dag, ontmoeten 
in de pasgeboren Jezus, die in  de tempel door 
Jozef en Maria wordt opgedragen, het Licht van  
God.  
 

januari 2020 



In de viering van woord en gebed op 2 februari 
willen wij nadenken over wat er met ons gebeurt 
als wij een andere mens werkelijk ontmoeten, niet 
oppervlakkig, maar van mens tot mens, van  ziel 
tot ziel. Springt er dan een vonk over van hoop en 
verwachting, van toenadering, zodat er een  
basis ontstaat van nieuw leven, waarin iets  van 
God zichtbaar wordt, een Licht dat  ons door het 
leven  leidt?  Een licht dat wij tevens voor mensen 
die onze aandacht nodig hebben aansteken….. 
Voorgangers zijn  Marjo Noy  en Sjef van Esch, 
met medewerking van cantor John Hilhorst.  

 
 
LEZING DOOR HUUB SCHUMACHER 
 
Er hangen momenteel gevaarlijke ideologieën in 
de lucht… Hoe er op te reageren?  
Huub verwoordt het zo: “Over moderne 
ideologieën gesproken, daar lusten we in onze 
samenleving pap van! Ze waaien van alle kanten 
tegen mensen op. Om er zomaar eens een drie 
te noemen:  
-De hang naar behoud van de eigen identiteit.  
-De ongeremde groei van welvaart en bezit.  
-Onze zucht naar een gegarandeerde veiligheid.  
Zeg nou zelf, in onze dagen zetten we ze op 
steeds hogere tronen. Dagelijks vallen we er voor 

op onze knieën en branden er zakkenvol wierook 
voor! Als het moet, gaan we ervoor over lijken:  
Voor het behoud van onze identiteit moet al wat 
vreemd is weg! Als er maar een half procentje 
minder economische groei is dan raken we als 
Nederlandse samenleving volkomen in een 
depressie! Voor onze veiligheid creëren we een 
wapenarsenaal waarmee we met gemak de hele 

wereld aan flarden kunne schieten! Over 
aanbidding gesproken…  
Ik zou wel eens willen weten of christelijk geloven 
niet ‘iets in haar tas heeft’ wat onvoorstelbaar 
belangrijk gaat worden willen we onze lieve 
wereld nog toekomst geven. Zou uitgerekend het 
christelijke geloof niet in staat zijn fundamenteel 
kritiek te leveren op de vele vormen van afgoderij 
die je vandaag de dag om je heen ziet. Mijn lezing 
–geloof me-  wordt meer dan spannend…!”   
 
Pastor Huub Schumacher publiceerde, bij Berne 
Media ‘God wat ben je veranderd’  
en samen met collega Bas Rentmeester: ‘Elke 
dag één rozijn. Voedsel voor de geest’.  
 
Zondagmiddag 9 februari 2020 van 15.00 tot 
16.30 in de Kruisherenkapel. 
Toegang (incl koffie/thee) € 10 
Hartelijk welkom namens de werkgroep 
Verdiepen. 

Heddy Bodewes 
 
 

KAPELPOST  
 
De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 2 
februari 2020.  
 
Kopij kan tot UITERLIJK 26 januari worden 
aangeleverd via email: 
kruisherenkapel@gmail.com.  
 
Uitgebreidere en actuelere informatie over alle 
genoemde onderwerpen vindt u op 

www.kapelgemeenschap.nl  
 

KapelPost is ook te downloaden via de website 
van de Kapelgemeenschap. 
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