
DE DROOM 
verbinding tussen ziel en zakelijkheid 

 

De laatste weken zijn er gedachten die me niet loslaten. Gedachten die steeds meer 
de vorm van een droom gaan worden. Enerzijds ingegeven vanuit de onrust over de 

toekomst van de Kruisherenkapel en haar geestelijke inspiratiebron. Anderzijds 
ontstaan uit een diep verlangen om tegemoet te komen aan de beleving rondom 

geloof en religiositeit van velen in mijn omgeving. Ik wil jullie graag meenemen in 
mijn gedachten in de hoop dat de droom door gezamenlijke inspanningen 
werkelijkheid wordt.  

 
De onrust.  

 
Op dit moment zijn er diverse ontwikkelingen in gang gezet om de Kruisherenkapel te 
kunnen behouden. Er is een stichting kruisherenkapel en een klankbordgroep in het 

leven geroepen om dit te bewerkstelligen. Daarnaast zijn een aantal werkgroepen 
actief om ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren op het gebied van kunst, 

meditatie, samenleving, bijbel en bezinning. Ook vinden de dagelijkse en wekelijkse 
vieringen nog steeds plaats en zijn er diverse culturele activiteiten in de 
kruisherenkapel. Allemaal positieve initiatieven die in het teken staan van het behoud 

van de kruisherenkapel en diens bron van inspiratie.  
Toch zijn er ook vragen die mij wat onrustig maken. Een van die vragen is wat nu 

bepalend is voor de toekomst van de kruisherenkapel, is dat de inspiratiebron of de 
geldbron? Op welke manier wordt een balans gevonden tussen ziel en zakelijkheid? 
Hoe kan het één het andere versterken? Maar vooral, hoe houden we die 

inspiratiebron stromend?  
 

Belangrijk voor de religieuze inspiratiebron en het zakelijk belang is dat de 
ontwikkelingen gedragen worden door de Udense gemeenschap. Wil men dat 
draagvlak behouden en verder uitbouwen dan zal er ook een aanbod moeten zijn ten 

dienste van de gemeenschap. Dat is precies wat er nu ook gebeurt en in die zin gaat 
het allemaal de goede kant op. Tenminste, zo lijkt het.  

 
De laatste ontwikkelingen zorgen er voor dat de financiën beheerd worden en dat er 
verschillende groepen en activiteiten zijn die mensen inspireren. DE bron die de 

inspiratiebron beschermt, namelijk dat mensen zich verbonden weten met elkaar als 
een hechte gemeenschap, die ontbreekt. Niet groepjes van mensen of diverse 

individuen zorgen voor de continuïteit, maar vooral de gemeenschap van mensen 
zorgt dat het geestelijk leven van de Kruisheren bewaard wordt. Verschillende 

werkgroepen en personen kunnen die gemeenschap vormen wanneer zij zich ook 
verbonden weten met elkaar. Het is de verbondenheid met elkaar wat zorgt dat de 
inspiratiebron kan blijven stromen.  

Alleen uitgaan van uit het religieus/culturele zal uiteindelijk versterven doordat het 
financieel niet haalbaar is. Echter, wanneer enkel het zakelijk belang leidend is, zal 

dat de inspiratiebron vertroebelen en tenslotte verdrogen. Wat overblijft is een 
noodlijdend cultureel centrum.  
 

 
 

 
 
 

 



Diep verlangen.  

 
Ik ontmoet mensen die worstelen met hun geloof omdat ze hun vertrouwde basis zijn 
kwijt geraakt door alle nieuwe restauratieve ontwikkelingen binnen de katholieke 

kerk.  
Ik spreek mensen die graag nog actief willen zijn voor anderen op basis van hun 

geloof.  
Ik hoor ouderen die zich zorgen maken om hun uitvaart omdat ze graag een 
religieuze uitvaart willen waar ook hun kinderen kracht en troost aan kunnen 

ontlenen.  
Ik voel dat jongeren geloof niet wegwuiven, maar zoekende zijn naar een ander 

houvast dan de dagelijkse werkelijkheid.  
Ik zie dat veel gescheiden mensen geen steun vinden binnen de katholieke traditie.  
Ik proef de bitterheid van mensen die geen erkenning krijgen om wie ze zijn.  

Wat zou het mooi zijn wanneer al deze mensen zich welkom weten bij en binnen een 
gemeenschap die als enige doel heeft een warme mantel aan te bieden voor diegenen 

die in de kou staan.  
 
 

De droom.  
 

Het woord kapel komt van het Latijns woord cappa, dat wil zeggen kap of mantel. In 
de bijbel is het een woord dat in verband wordt gebracht met leven. Een nieuwe 
mantel wil zeggen tot leven komen. Sint Maarten deelde zijn mantel en daarmee zijn 

leven, om de andere te laten leven. De huidige betekenis van kapel is hulpkerk. De 
huidige kapel krijgt een nieuw jasje, maar mooier zou zijn wanneer het een nieuwe 

mantel zou krijgen. Een mantel die als gemeenschap ten dienste staat van mensen 
omdat het in de huidige kerk (nog) niet (of niet meer) geboden wordt. Een 

gemeenschap die altijd in staat is om mensen te ontvangen. Waar je terecht kunt 
voor stilte of een praatje. Waar je samen zoekt naar wat je inspireert. Waar de 
mensen je willen ondersteunen met raad en daad. Zo’n gemeenschap, ‘de 

Kapelgemeenschap’, waar mensen op vrijwillige basis aan willen werken en bouwen.  
Een droom?  

 
Een droom die werkelijkheid wordt  
door een ‘kapelteam’ die bestaat uit jongeren, ouderen,  verstandelijk beperkten, 

mannen en vrouwen die graag iets willen betekenen voor anderen.  
 

Een droom die werkelijkheid wordt 
door een ‘kapelteam’ dat zorg draagt voor een gastvrij onthaal, koffie verzorgt voor 

de gasten en broodjes smeert wanneer dat nodig is. Die bloemen schikt en boekjes 
vouwt voor vieringen, die bezoekers ontvangt voor culturele activiteiten, die zorg 
draagt voor het interieur, die rondleidingen verzorgt voor de jeugd, die samen 

mogelijkheden zoekt om anderen van dienst te zijn.  
 

Een droom die werkelijkheid wordt  
doordat leken als vrijwilliger voorgaan in uitvaarten of de familie daarbij begeleiden.   
 

Een droom die werkelijkheid wordt  

omdat vanuit de gemeenschap geestelijke vaders of geestelijke moeders opstaan die 
mensen bemoedigen en inspireren.  
 

Een droom die werkelijkheid wordt  

omdat verschillende werkgroepen elkaar vinden en zich verbonden weten door het 
‘kapelteam’ te versterken en ondersteunen.  
 



Een droom die werkelijkheid wordt  

doordat de vieringen in samenwerking met koren en tekstgroepen worden voorbereid 
en waar leken en geestelijke vaders en moeders van de gemeenschap samen in 
voorgaan.  
 

Een droom die werkelijkheid wordt  

omdat mensen worden uitgenodigd om werk te maken van hun gelovige kijk op de 
mens en de wereld.  
 

Een droom die werkelijkheid wordt  

door ruimte te geven aan mensen die stukjes van God aan het licht willen brengen 
door liefdevol ieder een warme mantel van gastvrijheid aan te bieden.  
 

Een droom die werkelijkheid wordt  

door er aan mee te mogen werken. Wat inspirerend om deel uit te maken van zo’n 
gemeenschap, om kennis te mogen maken met deze mensen die samen de 
‘Kapelgemeenschap’ vormen. 

Een goddelijke droom.  
 

De verbinding 
 
De droom 

kan mensen verbinden met elkaar. Kan de ziel met de zakelijkheid verbinden en in 
balans houden. 
 

De droom  

zorgt ervoor dat mensen de kapel willen huren voor uitvaarten, spirituele 
bijeenkomsten, culturele activiteiten die mensen elkaar laten ontmoeten, zakelijke 
bijeenkomsten die in het belang staan van de samenleving. Het kapelteam zorgt 

daarbij telkens voor een gastvrij onthaal.  
 

De droom  
zorgt ervoor dat mensen donateur willen worden van de Kruisherenkapel zodat het 

kapelgebouw en de kapelgemeenschap levende getuigen kunnen blijven wat de 
Kruisheren en gelovige mensen eeuwen hebben betekend voor de Udense 

gemeenschap: een warme mantel voor iedereen die zich uitgenodigd voelt. 
 

De droom  
zorgt ervoor dat mensen zich willen inzetten in de kapelgemeenschap voor anderen 
en elkaar als vrienden van de kapelgemeenschap blijven ontmoeten.  

 
Weet u, 

ik zou graag mee willen werken aan die droom.  
U ook?  
 

 
 

 
Uden 17 maart 2010,  

 

met een warme groet,  
Erick Mickers 


