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Beste mensen,  
Ook deze keer een aangepaste kapelpost. Door de enthousiaste inzendingen is het weer een dik  
nummer geworden met daarin overpeinzingen van het inspiratieteam en van anderen, een in memoriam 
van overleden kapelgenoot Jan Hilhorst en het welverdiende koninklijk lintje van Karin de Rijk. Samen  
kunnen we veel, dat blijkt wel. Dank je wel allemaal. 
 
BIJDRAGEN VAN HET INSPIRATIETEAM

LAM GESLAGEN!? 
Verlamd. Verslagen.  
Weerloos overgeleverd.  
Machteloos.  
Bang.  
Onzeker wat de toekomst brengt.  
Niet weten hoe het gevoel te beschrijven  
dat leeft in onze samenleving,  
in onze vrienden- en kennissenkring,  
in onze werkkring,  
in onze familie en ons gezin,  
in mijzelf.  
 

Geliefden worden ziek.  
Je wordt zelf ziek.  
Lieve bekenden sterven.  
Je dierbare overlijdt.  
 

Als iets duidelijk wordt,  
is hoe kwetsbaar het leven is.  
Hoe elke handeling,  
elke activiteit van invloed is  
op het totale leven van mens en milieu.  
Hoe afhankelijk we zijn,  
hoe we elkaar nodig hebben,  
wat van betekenis is.  

 
Wat gezondheid betekent.  
Wat nabijheid betekent.  
Wat lichamelijkheid betekent,  
een hand, een arm, een kus, een knuffel.  
Wat solidariteit betekent.  
Wat liefde betekent.  
Wat leven betekenis geeft.  
 

In een tijd waar alles stil valt,  
passen geen snelle antwoorden.  
Stilte geeft ruimte aan trage vragen.  
In de stilte klinkt ons verlangen,  
onze hoop voor de toekomst.  
 

Wat verlamd was komt in beweging.  
Verslagenheid wordt overwonnen.  
Machteloosheid ontwikkelt zich tot veerkracht.  
Dankbaar om onze verbondenheid,  
met het leven, zo kwetsbaar als het is.  
 

Van harte wens ik u kracht waar nodig,  
en liefde waar het kan,  
met hoopvolle groet, 
 

Erick Mickers (inspiratieteam) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

WANDELEN… 
Enkel in mijn hoofd loop ik nu over een stenig pad. Links van me, in de diepte, de Oceaan, rechts op de 
rotsachtige bodem wat simpel groen.  
In gedachten loop ik El Camino Portugués, daar waar ik nu ook werkelijk zou zijn, ware het niet dat een 
vermaledijd virus roet in het eten gooide.  
‘De weg’ is in de Spaanse taal ‘el camino’. Maar de weg die de pelgrims naar Santiago de Compostella 
voert, schrijven de Spanjaarden met een hoofdletter: ‘el Camino’.   
 

Verderop houdt ‘mijn’ pad vol grote en kleine keien op en ik loop nu op een asfaltweg, mooi glad, 
nauwelijks obstakels waarvoor ik moet oppassen. 
 

Vaak wordt ‘el Camino’ vergeleken met onze weg door het leven. Soms glad ‘geasfalteerd’, dan weer vol 
obstakels: een mulle, zwaar te bewandelen zandbodem,  ongelijke grote en kleinere soms losliggende 
keien. We wankelen, we vallen om.  
Het lijkt nu erop dat we met velen - alweer sinds een paar maanden -  zo’n struikelpad aan het 
‘bewandelen’ zijn. We zien mede-wandelaars vallen en weer opstaan. Maar er zijn er ook die niet meer 
opstaan en buiten ons blikveld ‘op reis’ gaan naar een leven boven het dak van ons denken.  
 

Van zo’n ‘struikelpadperiode’ kunnen we ook veel leren. Zaken waar we in tijden dat onze weg (meestal) 
glad gebaand was geen oog voor hadden, waar we niet of in ieder geval veel minder over nadachten. 
We beseffen ons hoe weinig we nodig hebben om te leven. Het maakt ons broers en zussen van elkaar, 
we delen aandacht, zorg, liefde, maar ook vaak letterlijk voedsel, een overnachtingsplek voor hen die 
geen thuis hebben. We zijn geïnteresseerd in elkaars tocht door deze tijd van ziekte en we bemoedigen 
elkaar: ‘Hou vol’, ‘Pas goed op elkaar’! We houden afstand van elkaar en zijn elkaar toch zo nabij.  
 

Ik citeer uit een korte tekst over ‘el Camino’, met enige aanpassing aan de Coronaperiode waarin wij ons 
nu bevinden: 
(…) ‘Deze weg roept je op om te aanschouwen, verbaasd te zijn, welkom te heten, te verinnerlijken, te 
stoppen, stil te zijn, te luisteren, te bewonderen, te zegenen … de natuur, je metgezellen op de weg, 
jezelf en God.’ 
 

Hou goede moed; het struikelpad zal straks weer een gladde weg worden! 
                                                                                                                                                                 

Henk Trimbach (inspiratieteam) 
 
 
 

Avondmaal 
 

Ik zat naast hem. 
Brood ging rond en wijn. 
Iemand zei: "Geef het licht eens door." 
 

Ik had het licht nog niet gezien ,  
zocht, zag het nergens staan. 
Toen keek hij mij aan. 
 

Hein Stufkens 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEIZOENEN 
  
En toen het nieuwe licht kwam 
kwam het nieuwe licht in mij 
en toen het nieuwe groen kwam 
kwam het nieuwe groen in mij 
en toen de nieuwe zon kwam en lachte 
lachte de nieuwe zon in mij. 
Zo heeft het moeten zijn 
het donker, de pijn, het verdriet, 
de eenzaamheid, het lag achter me 
toen het nieuwe licht kwam. 
Je kunt het niet oproepen 
of aansteken 
het komt wanneer het komt. 
Laat het zo 
laat het over je heen komen 
alles komt uit Zijn hand. 
 

Toon Hermans 
 
 
 



 
 
 

OPBRENGST VASTENACTIE 
 

Doordat er geen vieringen meer zijn, kon er ook niet gecollecteerd worden voor de 
Vastenactie. Dit jaar was dat voor gezonde voeding voor de kinderen van de 
Asmat-bevolking op Papua Nieuw-Guinea. 
De eerste zondag was er nog een collecte en deze bracht € 195 op. Ook waren er 
enkelen die hun gift rechtstreeks hebben overgemaakt, € 170 totaal. 
Totale opbrengst is dus € 365. Geen groot bedrag maar uit een goed hart, 
waarvoor dank!  
Mogelijk kunnen we later in het jaar nog eens extra aandacht hieraan geven aan dit 
project, ook nu Trap-In dit jaar niet door gaat. 
 
Maar... mocht u alsnog willen geven: het rekeningnummer blijft openstaan en alle 
giften blijven van harte welkom op rek.nr. NL73 ABNA 0625 4828 91 t.n.v. 
Missieprokuur Kruisheren o.v.v. Uden helpt Asmat. De Missieprokuur is een ANBI-
instelling (ANBI-nr 806715236). Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting. Mogen 
zij misschien toch op u rekenen? 
 

POSITIEF 
Voor mij heeft de Corona-crisis ook een positief  kantje. 
Iedere morgen om 9.30 u. start ik mijn wandelingetje  in 
het mooie Bevrijdingspark. Ik kom hooguit vier of vijf mensen 
tegen met een hond of rollator. Op afstand begroeten we  
elkaar of maken een praatje; natuurlijk op gepaste afstand .    
 

Het is in het park is ’s morgens vroeg een lustoord met prachtige mooie bloeiende 
bomen en tjilpende vogels. Op de heenweg heb ik het nog koud. Maar al lopende word ik steeds 
warmer. Wat een voorrecht heb ik dat ik mag wonen in zo’n prachtige omgeving en wat is het nu heerlijk 
stil… ….. 
 

Ik verlang natuurlijk wel weer terug naar een normaal sociaal leven, 
maar nu geniet ik wel een beetje van deze gedwongen quarantaine. 
 

Ik wens jullie ook het allerbeste. Probeer positief te blijven en geniet 
van de kleine dingen. 
                                                                                    Groetjes Tilly Schrager 
 

GEDACHTEN 
Onlangs opgeschreven voor mijzelf, misschien om te delen in de kapelpost? 
 

Wij zullen moeten kiezen, kiezen voor het ware leven in ons, 
zodat angst en dood geen vat op ons krijgt. 
Kiezen voor het ware leven ligt in ons mens-zijn besloten. 
Het volle leven wil niet zeggen geen pijn geen corona, 
wel dat wij het zien, maar daar niet in meegaan. 
Wij maken ons zodoende tot slachtoffer en leven vanuit dat slachtoffer zijn. 
Wij zijn ons ware leven vergeten. 
Maak de keuze voor het werkelijke leven,  
waarin alles doordacht en gevoeld wordt. 
Wordt helemaal aarde, wetend dat je liefde bent. 
Leef vanuit een groter geheel. 
 

Recht op blijven, 
trouw zijn aan wat je is toegezegd:" IK ZAL ER ZIJN." 
Loslaten alles waar je aan vasthoudt, 
je eigen gelijk, je eigen willekeur, je patronen, je eigen angst. 
 

Voluit durven leven, leeg en tegelijkertijd zo vol! 
                                                                                             Annemie Langius 



Hoe meer  
afstand  
wij houden 
 

Hoe dichter  
wij tot  
elkaar komen 
 

Hoe langer  
wij volhouden 
 

Hoe korter  
deze  
tijd duurt 
 

Hoe harder  
wij zijn  
voor ons zelf 
 

Hoe zachter  
wij zijn  
voor iedereen 
 

Het is  
een tijd  
van tegenstrijdigheden 
 

En een tijd  
van strijden  
tegen het heden 
 

Doe dit 
met elkaar 
en voor elkaar 

 
 
 
 

 
 
LIEFDE 
  
Wat je allemaal nog zou willen 
Is op dit moment banaal 
Elke bucketlist vergeten 
Wat nú telt, is jouw verhaal 
  
Hoe beleef jij deze dagen? 
Ben je bang of triest gestemd? 
Voel je onmacht bij de doden? 
Heeft Corona jou geremd? 
  
Loop je buiten in het donker, 
ook al bloeit en bot het uit? 
Zou je ’t liefste willen schreeuwen, 
maar geeft je stem je geen geluid? 
  
Keer dan even diep naar binnen. 
Luister naar je hart, dat klopt. 
Liefde zal dit overwinnen 
en geen virus die dat stopt. 
  
 Niels van Dalsum 

 
  
 
 

 
Anoniem 

 

In memoriam Jan Hilhorst (19.11.1933 – 22.03.2020) 
  
Een bijzonder en geliefd mens is heengegaan. Jan was zachtaardig, geïnspireerd, creatief en initiatiefrijk 
van karakter.  
In november 2009 is Jan met een groep mede organisatoren, waaronder Mariëlle, stiltebijeenkomsten 
gestart en heeft tot zes jaar geleden zijn maandelijkse “beurt” mooi vormgegeven. 
Wij zijn Jan nog altijd dankbaar voor zijn uitnodigend initiatief en medewerking, want aan het groeiende 
aantal deelnemers bij de meditatieve bijeenkomst valt af te lezen dat velen de stilte met elkaar willen 
delen. Het samen stil zijn verdiept je eigen stilte merkbaar en maakt zo mogelijk dat het rationele denken 
even opzij gezet kan worden, waardoor er ruimte kan ontstaan voor het ervaren van de essentie in ons 
bestaan, onze innerlijke leiding.   
 
Een uitgebreidere in memoriam vind u op de website 
  
 
EEN LINTJE! 
 

De dirigente van het Pius X intervalkoor, Karin de Rijk, heeft een lintje gekregen.  
Wij feliciteren haar van harte.  
Natuurlijk hopen wij dat ze met veel enthousiasme blijft dirigeren 
                                                                           
 
 
 



BRIEF 
Onderstaande ingezonden brief, rond de zo bijzondere dienst vanuit de lege Sint Pieterkathedraal, stond 
vorige week in de Volkskrant. 
 

Paus zet alle veel te grote ego’s in hun hemd. 
  
Wat een indrukwekkend optreden van paus Franciscus vorige week. Midden op een troosteloos, 
uitgestorven 
Sint-Pietersplein in de stromende regen sprak hij de mensen toe. Hij zette de toestand in deze wereld 
uiteen in een verhaal uit het Marcus-evangelie. Daar stond hij dan in z’n eentje, ontdaan van alle franje 
en uiterlijk vertoon als een kwetsbare oude, wat strompelende man. 
Hij hield een indringend betoog en sprak zijn zegen uit over de “stad en de wereld”. Hij beschreef hoe wij 
mensen worden teruggeworpen op onze kleine binnenwereld, op onszelf en hoe wij ten diepste klein, 
nietig, kwetsbaar en sterfelijk zijn. Los van elke politieke of religieuze overtuiging. 
Alles in de wereld verliest zijn betekenis als wij op deze indringende wijze op onze existentiële angst 
worden teruggeworpen. Het is een grote oefening in nederigheid en nietigheid. 
Alle politieke tegenstellingen, economische belangen, machtsstructuren, alles verliest zijn betekenis 
tegen de achtergrond van wat er zich nu afspeelt. 
Indrukwekkend hoe paus Franciscus daarmee ook alle wereldleiders en politieke kopstukken met veel te 
grote ego’s -alle Trumpen, Erdogans en Poetins- in deze tijd in hun hemd zet. Wat een troostrijke 
gedachte is dat. 
 
EB 
 

Ik trek mij terug en wacht. 
Dit is de tijd die niet verloren gaat: 
Iedre minuut zet zich in toekomst om. 
Ik ben een oceaan van wachten, 
waterdun omhuld door 't ogenblik. 
Zuigende eb van het gemoed, 
dat de minuten trekt en dat de vloed 
diep in zijn duisternis bereidt. 
 

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd? 
 

M. Vasalis, 
 

ONGELOOF 
Op een dag zei de rabbi van Sassow tegen zijn leerlingen: “geen enkele eigenschap van de mens is 
helemaal nutteloos. Van het allerkleinste foutje tot het grootste gebrek dat je enkel maar kunt 
verafschuwen, alles heeft een eigen bedoeling en kan ons tot God brengen. 
“Maar”, vroeg een slimme leerling, “hoe zit het dan met ongeloof?” De rabbi antwoordde: “ook ongeloof 
heeft zijn nut. Want wanneer iemand jou om hulp komt vragen, mag je haar nooit afwimpelen door te 
zeggen: “Vertrouw maar op God, die zal je wel helpen.”                                                  
Maar gedraag je alsof God niet bestaat en er niemand anders is dan jij om haar te helpen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

mailto:info@kapelgemeenschap.nl
mailto:info@kapelgemeenschap.nl
http://www.kapelgemeenschap.nl/
mailto:info@kapelgemeenschap.nl

