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Een volle Kapelpost deze maand. De uitkomst van de vastenactie, en weer een zeer 
interessant stuk over de zin van het leven. Een persoon die zich verder voorstelt, en natuurlijk 
uitnodigingen voor de vieringen. 
 
Door een zeer welverdiende vakantie van Jacques Delemarre lukt het niet om de viering 
van Hemelvaart te live streamen, het is maar dat u het weet. Jacques geeft zelf een 
toelichting. 
 
De stiltemeditatie bijeenkomsten gaan binnenkort weer van start, ook daarover leest u in deze 
Kapelpost. 
 
En natuurlijk een engeltje aan het slot. 
Veel leesplezier! De redactie. 
 
VIERINGEN in mei 2021 
 

Zondag         2 mei                10.00uur      Heddy en Hans Bodewes  
 

Zondag         9 mei                10.00 uur     Erick Mickers en Marianne ten Westeneind 
 

Donderdag   13 mei              10.00 uur     Johan en Jeanne van der Leest 
     Hemelvaartsdag 
 

Zondag         16 mei              10.00 uur     Niels van Dalsum en Thea van Nistelrooij            
 

Zondag         23 mei              10.00 uur     Sjef van Esch en Ineke Schlatmann 
     Eerste Pinksterdag 
 

Zondag       30 mei                10.00 uur      Niels van Dalsum en Dori Delemarre 
  

 

ZONDAG 2 MEI 
De binnenkant. 
Heb je wel eens een steen van binnen gezien? Of een 
meloen? Of water? 
Wat is dat eigenlijk “iets van binnen zien”? Is dat wel 
mogelijk? Iets van buitenaf goed zien is meestal al heel 
lastig, en dat niet alleen als wetenschappers proberen 
iets over een andere planeet te weten te komen. Iets 
goed zien, ontdekken is voor iedereen een voortdurende 
uitdaging, en dat al helemaal als je op zoek gaat naar 
leven, en in het bijzonder naar leven, het leven van een 
mens, het leven van jezelf. En iedereen ervaart toch 
steeds iets anders terwijl hij hetzelfde ziet, Dat is een zoektocht die nooit ophoudt. Je zou dat 
een zoektocht naar de Eeuwige kunnen noemen, een zoektocht naar het Goddelijke in iedereen 
en in alles. In de viering van woord en gebed op 2 mei willen we die zoektocht een beetje 
samen ervaren 
 

 



ZONDAG 9 MEI 
In deze viering is er aandacht in de lezingen en het evangelie over Gods liefde voor ALLE 
mensen. Jezus houdt zijn leerlingen voor, dat iemand geen grotere liefde kan hebben dan door 
zijn leven te geven voor zijn vrienden. 
Daarbij is het Moederdag. Maria zelf is een groot voorbeeld van onbaatzuchtige liefde voor haar 
Zoon. Vandaag denken we aan alle moeders en vrouwen die ook graag moeder hadden willen 
worden. 
 

DONDERDAG 13 MEI; HEMELVAART 
Jezus breekt de hemel open 
Hemelvaart is de apotheose na Pasen.  Doordat Jezus naar de hemel opstijgt en in de hemel 
wordt opgenomen krijgen wij een heel concreet beeld van waar wij in mogen geloven: Liefde is 
sterker dan de dood. Jezus breekt de hemel open voor ons. Wat mag dat voor ons betekenen? 
Heel veel mensen vinden troost bij hun geloof als een dierbare komt te overlijden. Heel vaak 
hoor je dan ook bij mensen op leeftijd die in hun laatste dagen zijn aangekomen: ‘Ik ga terug 
naar onze Jan’, of ‘Ik zal zo blij zijn als ik Marietje weer zie’. Maar daarin kunnen wij ook veel 
betekenen voor mensen die een overlijden moeten meemaken. De troost die wij kunnen bieden 
in een gesprek wordt als heel fijn ervaren.  En Jezus heeft voor ons die hemel opengebroken. 
 

ZONDAG 16 MEI, verzorgd door MISTRAL 
Maria staat centraal in deze kapel. Dagelijks bezoeken mensen haar en willen in haar nabijheid 
zijn. Hoe komt het dat zij zo’n aantrekkingskracht heeft op zoveel mensen? 
Is zij een rustpunt? Een bron van inspiratie, omdat zij in haar leven zoveel moeilijkheden en 
verdriet heeft overwonnen? Kan zij ons de weg wijzen naar goedheid en liefde, zoals zij dat zelf 
voorleefde? 
Geeft zij ons troost of leert zij ons anderen te troosten? Wat maakt dat zij ons eindeloos blijft 
boeien? 
Dit zijn vragen, waarop we in deze viering antwoord hopen te vinden. 
 

ZONDAG 30 MEI 
het feest van de Heilige Drie-eenheid. Het is het enige feest in het kerkelijk jaar dat rechtstreeks 
over God gaat. Alle andere feesten gaan over Jezus, over Maria of andere heiligen. 
  
De Heilige Drie-eenheid, wat moet je daaronder verstaan? 
Iedere keer als we hier, in onze kapel, een viering houden, dan beginnen we die viering met het 
kruisteken en verwijzen daarbij naar God in zijn drie-eenheid als Vader, Zoon en Heilige Geest, 
maar wat betekent God voor ons en kunnen wij doorgronden wie hij voor ons is. 
 

In het lied ‘You are mine’ spreekt God zelf tot ons en wordt ons duidelijker, dat hij er vaak is, 
zonder dat wij daar bij stilstaan. Hij zegt ons: 
Ik kom naar jou toe in de stilte 
Ik zal je boven je angsten uit tillen. 
Wees niet bang, ik ben bij je 
Ik ken jullie allemaal bij naam 
Kom, volg mij en ik zal je thuisbrengen. 
 

Als je zo bemoedigend wordt toegesproken, dan moet dat toch voelbaar zijn? 
Is hij het dan, die ongemerkt zijn hand op onze schouders legt als we het zwaar hebben of een 
arm om ons heen slaat als we verdrietig zijn? God houdt zich niet aan alle Covid-regels. Hij 
gaat de grens over van anderhalve meter en nestelt zich direct in je hart. 
 

Tijdens deze viering willen we op zoek gaan naar wat de betekenis van God is voor ons als 
gelovigen, in zijn hoedanigheid als drie-eenheid. 
Hebben we het nodig om hem in zijn drie-eenheid te kunnen verklaren of is het vertrouwen, dat 
hij er voor ons is, voldoende? U bent zeer welkom, om samen met ons zijn feest te vieren. 
We vertrouwen erop dat hij naar ons toekomt. 
 



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. Graag ontmoeten wij elkaar 
in deze viering in de kapel of via de livestream. 
 

TER LINDEKOOR BESTAAT 40 JAAR! 

 

In de analen van het koor trof ik aan dat het Ter 
Lindekoor als gemengd koor dit jaar 40 jaar bestaat. 
Met Pasen 1981 heeft men voor de eerste keer met 
succes de missa Pontificalis I van Perosi gezongen als 
gemengd koor. 
Al ruim 10 jaar eerder bestond er een mannenkoor. Dat 
zong eerst alleen Gregoriaans. Daarna heeft men ook 
andere missen gezongen. 
Begin 1981 richt dirigent Kemperman een dameskoor 

op. Meteen daarna fuseert dit met het mannenkoor tot een gemengd koor. Het bestaat dan uit 
meer dan 45 leden. Deze staan hutjemutje boven bij het orgel. Er is zelfs geen plaats om te 
gaan zitten. 
Eigenlijk zijn er nu vier koren; een dameskoor, een mannenkoor, een Gregoriaans koor en een 
gemengd koor. Elke zondag zingt een van hen. 
Door de tijd heen verandert dit aanzienlijk maar blijft het Ter Lindekoor als gemengd koor 
bestaan. 
(Mocht je meer info willen over de geschiedenis van het koor dan stuur ik je dat graag: 
jlmvdboom@kpnmail.nl) 
 

Vanwege de huidige corona-perikelen hebben we hieraan geen ruchtbaarheid gegeven. 
Hopelijk kunnen we dit aan het eind van het jaar nog eens bescheiden vieren. 
Onze huidige dirigent Leo Quaijtaal vierde vorig jaar zijn 50-jarige jubileum als kerkmusicus.  
Dat hadden we toen al willen memoreren. Maar vanwege de toenmalige situatie was dat 
onmogelijk. Wij hopen dat nu te kunnen combineren. 
We zijn blij dat we ook tijdens de coronacrisis de vieringen konden ondersteunen, zij het met 
een heel gering aantal koorleden. We laten nog van ons horen. 
 

                                                                               Jan van den Boom, voorzitter Ter Lindekoor. 
 

STILTEBIJEENKOMST op donderdagavond 

 

Graag willen wij weer starten met deze bijeenkomst achter in de kapel altijd op de 
donderdagavond.! 
De organisatie vraagt nu nog even wat tijd, ook gelet op Covid 19, maar we hopen u in de 
volgende kapelpost meer duidelijkheid en ook een aanvangsdatum te kunnen melden. 
 

Ter meditatie - naar Moeder Teresa: 
God is vriend van de stilte. Wij verlangen ernaar Hem te vinden, maar hij laat zich niet vinden in 
lawaai en onrust. 
Zie hoe in de natuur de bomen, de bloemen en het gras groeien in stilte. 
Zie hoe de sterren, de maan en de zon zich in stilte vertonen. 
Hoe meer we ontvangen in stil gebed, hoe meer we kunnen uitdelen in ons actieve leven. 
Stilte laat ons met nieuwe ogen naar de dingen kijken. 
Het is die stilte die we nodig hebben om andere zielen te raken. 
De essentie ligt niet in wat we zeggen, maar in wat God ons zegt. 
In de stilte zal Hij tot onze ziel spreken en daar zullen we zijn stem horen. 
 

Namens werkgroep stilte: Heddy Bodewes en Ineke Schlatmann. 



VERBINDEN  
 

De werkgroep Verbinden wil er voor u zijn als even niet zo makkelijk gaat in deze Corona-tijd. 
Belt u het kapelteam: 06-4096 6338 dan komt uw vraag zeker op de juiste plaats aan! 
 
OPBRENGST VASTENAKTIE 
 

In de Vastentijd werd uw aandacht gevraagd voor de nieuwbouw van een lagere school in 
Bwalengire.  
Het arme dorpje Bwalengire ligt in noord-oost Congo. De kruisheren bouwden daar in 2013 met 
simpele middelen een lagere school, maar die moet hoognodig vervangen worden. 
Er werd actie gevoerd en niet tevergeefs. 
De vastenactie heeft, ondanks de 
coronacrisis, maar liefst € 1.935 
opgebracht. Een geweldig bedrag! 
“Ouders en leerlingen zullen echt 
opgelucht zijn door deze onverwacht grote 
bijdrage in deze moeilijke tijd.” zo reageert 
Olivier Mbusa, misieprocurator van de 
Kruisheren. 
Heel veel dank aan alle gulle gevers! We 
houden u op de hoogte van de 
vorderingen van de bouw van de school! 
 

LIVESTREAM  EN  VAKANTIE 
 

De vakantieperiode komt er weer aan.  Dat betekent dat het passen en meten is voor 
vrijwilligers die op de verschillende vlakken werkzaam zijn. Dat geldt ook voor een 
gecompliceerde taak als het verzorgen van de livestream van de vieringen. Er zijn twee heren 
die zich hebben gemeld om het te gaan proberen, Anton Hoevenaars en Gert Kempkens. 
In mei zijn er twee zondagen waarop zij voor de leeuwen worden geworpen: 9 en 16 mei. We 
hopen en vertrouwen dat het goed gaat, maar door de complexiteit is het niet denkbeeldig dat 
het toch niet gaat lukken. We gaan er niet vanuit, maar... bij voorbaat vast excuses als het niet 
goed gaat! 
Zéker is dat er op Hemelvaartsdag (13 mei) geen livestream zal zijn! 
Maar u kunt natuurlijk de vieringen ook bijwonen; u moet zich dan wel aanmelden. Stuurt u 
even een mailtje naar info@kapelgemeenschap.nl of bel naar telefoonnummer 06-4096 6338. 
 
 

WAARTOE ZIJN WIJ OP AARDE? Jeanne van Boxtel 
 

“Om elleper te raope”. Dat is het vaste 
antwoord van Anna, als ik het haar vraag. 
Anna is aan het dementeren, maar aan 
haar kun je zien dat wijsheid niet het hoofd 
schuilt maar in het hart. Het mag misschien 
een grapje zijn,  maar Anna kan hele rake 
antwoorden geven op vragen. Ze ontroert 
me vaak met wat ze zegt of doet. Zo ook 
met deze vraag. Anna is een gelovige 
vrouw, maar ze houdt niet van flauwekul:  2 
benen op de arme zandgronden van Bedaf. 
Alles wat ze gelooft  is diep verankerd in 
haar eigen ervaringen en het is daarom 
meer een weten dan een geloven. Ze heeft 10 kinderen opgevoed op een kleine boerderij, dus 
ze weet hoe belangrijk die elleper zijn. Zonder die elleper is de hele vraag naar zin zinloos. 

about:blank


Voorzien in de belangrijkste levensbehoefte; goed voor jezelf, elkaar en de aarde zorgen, vanuit 
de goede gaven van moeder natuur. Dat  is de basis. 
Ik heb al tientallen jaren een volkstuintje. Het geeft mij een heel tevreden gevoel als ik zoals de 
afgelopen week, de grond losmaak, bemest en er wortel, spinazie, sla, tuinbonen, erwtjes, 
peultjes in zaai.  Mijn eigen eten als zaadjes in de grond stoppen,  als vrucht mogen oogsten, 
bereiden en eten. Ik voel me dan heel dankbaar en verbonden. Zeker als ik het dan ook nog 
met een dierbare ander aan een tafel kan delen. Het hele gebeuren rond eten is voor mij zonder 
twijfel een zingever in mijn leven. 
28 jaar geleden, toen ik 28 was, verbrak ik een liefdesrelatie. Ik vond dat een heel moeilijk 
besluit wat vermengd was met schuldgevoel en gevoelens van tekort komen en tekort schieten. 
Het was een moeilijke periode. Toch gebeurde in die maanden daarna iets wat in het vervolg 
van mijn leven van grote betekenis werd. Ik voelde in die tijd een stroom van liefde door mij 
heen, die ik nog niet eerder had ervaren. En in die stroom werd mij heel veel duidelijk. Over wat 
liefde eigenlijk is, wat schuld en verantwoordelijkheid is, wat vergeving betekent, wat mildheid 
vermag, hoe belangrijk het is om jezelf te leren kennen tot in je diepste diepte. Hele belangrijke 
inzichten die me tot de dag van vandaag bezig houden en mijn leven zin geven. Inzichten die ik 
beter heb leren begrijpen door het in verband te brengen met spiritualiteit in de breedste zin van 
het woord en met het leven van Jezus van Nazareth in het bijzonder. In het kort voelde ik dat ik 
ruimte wilde zijn voor die liefdesstroom die ik toen zo helder en duidelijk voelde. En ik begon 
ook steeds beter te voelen waar ik in mezelf die liefdesstroom blokkeer en waar er dus werk 
aan de winkel was. En is. En dat is mijn weg geworden door het leven. Een leven vanuit het 
verlangen om die Liefde te kunnen laten stromen door mij heen, om mij daaraan te kunnen 
verbinden. Omdat ik heb gevoeld dat die Liefde Leven is. Een weg dus van vallen en weer 
opstaan , verbinden en loslaten, veranderen en aanvaarden.  
Mijn oma is beginnend dementerend als mijn opa een hartaanval krijgt en naar het ziekenhuis 
moet. Ik ben 8 jaar en mijn ouders sturen mij tussen de middag naar oma om bij haar te zijn, 
zodat ze niet zo alleen is. We eten samen een paar boterhammen en praten wat. Ik kijk naar 
haar handen. Wat ik zie fascineert me en houden mijn ogen geboeid. Met zoveel zorg en 
aandacht smeert ze haar brood. Alle bewegingen lijken bijna in slow motion. Ik zie hoe ze de 
plastic zak pakt. De resten van het brood in de zak stopt en  met zoveel aandacht en 
zorgvuldigheid die zak dichtknoopt. Het is een beeld wat ik nooit ben vergeten en wat ik veel 
later in mijn leven herken als onderdeel van mijn verlangen naar zinvol leven: ‘het maakt me 
niet wat ik doe, maar als ik het maar met volle aandacht mag doen, met liefde mag doen. Me 
helemaal kan verbinden met wat er zich hier en nu voordoet en mijn aandacht vraagt. 

 
 
 
 

LEVEN 
mijn leven is oneindig groot 

de hele mensheid woont er in 
als het alléén mijn leven was 

dan had het hoegenaamd geen zin. 
                                                                                                          Toon Hermans 
 

EVEN VOORSTELLEN… 

 

Mijn naam is Marianne ten Westenend. Ik woon mijn hele leven- behalve 
tijdens mijn studietijd- al in Uden. 
Als kind groeide ik op in de Bosschebaan, vlakbij de Kruisherenkapel. Mijn 
broers waren er allebei misdienaar. Dat leek me als kind wel wat, zo’n witte 
jurk aan en mogen klingelen met de belletjes… Mijn lagere school volgde ik 
op de St. Josephschool, een echte meisjesschool. Ik herinner me nog dat 
we allemaal in witte jurkjes in een processie liepen. En dat we -volgens mij- 
op woensdagen naar de schoolmis moesten in de St.. Petruskerk. De 



pastoor kwam daarna nog in de klas om….? Thuis zeiden ze dat ik maar non moest worden 
vanwege de hoge cijfers voor godsdienst…grapje. 
Mijn middelbare school volgde ik op het Kruisheren college, alwaar ik veel les kreeg van 
Kruisheren. Daarna kwam de studietijd in Utrecht. Het geloof drong naar de achtergrond. 
In eerste instantie ben ik opgeleid tot oefentherapeut Cesar. Terug in Uden ben ik mijn eigen 
praktijk gestart in 1985. Aangezien ik studeren altijd leuk vond, nam ik geen genoegen met 
allerlei nascholingen en startte -toen mijn kinderen nog klein waren- een nieuwe studie: Chinese 
Geneeskunde. Een 4-jarige studie. Ik leerde acupunctuur en aanverwante technieken en veel 
over Chinese kruiden. Het werd in 1996 duidelijk dat dit mijn passie was…mensen helpen met 
diverse ziektebeelden, jong (baby) en oud. Zo werd mijn praktijk Acupunctuur voor volwassenen 
en kinderen geboren. Ik werk nog steeds met veel liefde voor mijn patiënten en blijf studeren 
om mezelf te ontwikkelen en altijd up-to-date te zijn voor mijn patiënten. Dit jaar ben ik 40 jaar 
therapeut. 
Toen er enkele jaren geleden behoefte was aan meer lectoren in onze Kapel heb ik me 
aangemeld. En nu nog vind ik het fijn om te mogen voorgaan in de vieringen, mijn eigen 
overweging te schrijven en u allen hopelijk iets mee te geven waar u wat aan heeft. Het geloof 
is een stevige basis in mijn leven. In moeilijke tijden helpt het gebed me. Daarbij voel ik ook veel 
dankbaarheid en tel ik mijn zegeningen. 
Graag tot ziens, hopelijk snel, in de Kapel van onze Lieve Vrouw ter Linde alwaar we samen 
kunnen vieren, maar ook koffie drinken en verbonden kunnen zijn met elkaar. 
 
 

 
DE ENGEL VAN DE HUMOR.  
Ook deze tekst komt van Anselm Grün.  
 
De engel van de humor vergemakkelijkt je leven. 
Met een glimlach kan hij kijken wanneer 
je jezelf te serieus neemt en bevrijdt je van de 
neiging jezelf belangrijk te voelen. Ik wens je 
toe dat de engel van de humor je voortdurende 
begeleider wordt, zodat je ziel gevuld wordt 
met mildheid en luchthartigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende kapelpost verschijnt begin juni, kopij graag vóór 24 mei binnen bij de redactie. 
 
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  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

