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NOVEMBER 2021 
BESTE MENSEN, 
De wintertijd is weer aangebroken, dat betekent dat het eerder donker is en ook dat de herfst  
met guur weer en kou ons naar binnen jaagt. Gelukkig kunnen we het binnen warm en licht 
maken met elkaar. Dat doen we door vieringen te maken die ons hart verwarmen en door er 
voor elkaar te willen zijn.  
De kapelpost probeert daar een steentje aan bij te dragen door informatie te geven over de 
verschillende vieringen, maar ook door andere artikelen en teksten te delen met u. Heeft u 
daarvoor een mooie tekst, een gedicht of iets anders, stuur het ons! Dan wordt de kapelpost 
nog meer van ons allemaal. 
                                                   De redactie, Johan van der Leest en Mechteld Mickers 
 
 

VIERINGEN in OKTOBER  2021:              voorgangers 
 

Zondag      07  november     10.00 uur         Hans en Heddy Bodewes  
 

Zondag      14 november     10.00 uur         Johan van der Leest  
 

Zondag      21 november     10.00 uur         Jeanne van Boxtel en Henk Trimbach 
        
Zondag      28 november     10.00 uur         Erick en Mechteld Mickers 
 

Zondag      05 december     10.00 uur         Sjef van Esch en Mieke Dik 
 
 

VIERING 7 november 
Als onderwerp is gekozen "Loslaten" 
 

Loslaten doen we ons leven lang! 
Als ouders je kinderen en omgekeerd! Je schooltijd ,je jeugd, je werk enz. 
Moeilijker en heel moeilijk wordt het als je je eigen gezondheid verliest of je geliefden en 
vrienden, ! 
Veel om over na te denken ,te bidden en te zingen! 
U bent van harte welkom op zondag 7 november om 10.00 uur in de Kruisherenkapel! 
De viering wordt voorgegaan door Hans en Heddy Bodewes. 
 
 

VIERING 14 november 
Er is licht genoeg! 
 

In deze donkere herfstige periode is er een boodschap van hoop en bemoediging en een 
uitnodiging om ook in de moeilijkste omstandigheden te blijven volharden. 
In een tijd waarin het Joodse volk grote nood en vervolging kende, 
vertolkt de profeet Daniël de hoop op een leven na de dood. 
Jezus  spreekt in beeldrijke taal over het einde der tijden. 
Het kwaad krijgt niet het laatste woord, maar wordt door Christus overwonnen. 
En ook wij kunnen het kwaad overwinnen, als we de weg van Jezus volgen, en van onze 
naasten houden als van onszelf. Dat gaat niet vanzelf, het is een lastige weg, maar heel erg de 
moeite waard om te volgen, en er zijn voorbeelden die we kunnen volgen. 
Ook in grote nood reikt Jezus ons de hand, en staat hij ons bij. 
 
 



VIERING 21 november, verzorgt door Mistral 
Het is de zondag van Christus Koning.   
 

Maar wat voor een koning is hij? 
Zijn koningschap is niet van deze wereld, zei hij zelf.  
Wat bedoelde hij met deze woorden? 
Kunstenaar Wout Herfkens haalt het lichaam van Jezus Christus van een kruisbeeld om dat 
daarna te verzorgen; om zich te bekommeren om Jezus. 
Hij maakt er kunstwerken van. 
Zo wil hij aandacht geven aan de pijn. 
Hoe staan wij daarin? Wat is het gewonde deel in onszelf? 
Hoe ga je om met pijn in het leven? 
Zie je ook de pijn in de ogen van anderen? 
Waarom ging Jezus door het lijden heen? 
We vragen ons af wat voor koning Jezus was.  
De koning van kwetsbaarheid of de koning van onmacht? 
Thema: Christus, koning van het leven. 
U bent van harte welkom bij deze viering.  
 
 

VIERING 28 november, eerste zondag van de advent 
 

Deze viering staat in het licht van wat komen gaat. 
We bereiden ons zoetjesaan voor op het feest van Kerstmis. 
 
 

VIERING 5 DECEMBER, de tweede zondag van de advent 
Een oeroud verlangen naar gerechtigheid  
 

Twee profeten nemen ons bij de hand in de Schriftlezingen van deze 2e zondag van de advent: 
Baruch en Johannes de Doper. Zij dagen ons uit om te blijven geloven in het visioen van een 
betere wereld en daar voor in beweging te komen. Johannes heeft de stem van God gehoord in 
de woestijn. Hij is er door geraakt en hij kan niet anders dan ons oproepen om de weg te 
effenen voor gerechtigheid en vrede en ook zeker te luisteren naar de profeten in  ónze dagen, 
zoals Amnesty International (denk aan 10 december, Dag van de Rechten van de Mens) en 
naar  de mensen die zich inzetten  voor het klimaat en de vluchtelingen.   
Voorgangers zijn Mieke Dik en Sjef van Esch, met medewerking van cantor John Hilhorst   
 
 
 



 
 

GEDICHT 
Een grote van herfstgemoed 

Het ritme van rust 
Waarin de herfst wordt geboren 

Motregen en zonnegloren 
Vruchten van de tamme kastanje die jij wel lust 

 
Een dekenblad op het bospad 

Het spel van de kleuren 
Dauw over bosbessenblad 

Beneveld spinrag invoelbaar goedkeuren 
 

De herfst is fijn 
In een bos waar rust zal terugkeren 

Herten waren er zichtbaar in een dozijn 
Vredige atmosferen 

 
Het leven is goed 
Als je thuis komt 

Een overbodige gedachte verstomd 
Je boswandeling z’n werk doet 

Innerlijk voelbaar als een vriendelijke groet  
 

Roel van Ekeris 
 

 
VAN DE BESTUURSTAFEL 
Afgelopen jaar is een pittig jaar geweest voor veel vrijwilligers van onze kapelgemeenschap. De 
voorbereidingen voor komend werkjaar zijn een tijd geleden gestart, en het loopt weer zoals we 
gewend waren, het is gelukt om voor elke zondag voorgangers te vinden. Toch zijn er wel wat 
zorgen. Zo hebben de leden van het Inspiratieteam hun opdracht teruggegeven aan het 
bestuur. Het bestuur heeft versterking gekregen van twee nieuwe leden, Erick Mickers en Niels 
van Dalsum, en het bestuur bezint zich over de voortgang zonder Inspiratieteam. De rol van 
penningmeester is overgenomen door Hans Joosten, die dus Wim Thus opvolgt. Wim heeft veel 
goed werk verricht als penningmeester, en zijn ruime ervaring in het scherp neerzetten van 
zaken is enorm gewaardeerd. We zullen hem als bestuurder gaan missen. Wim, veel dank voor 
al je werk voor onze kapelgemeenschap.  
Al ean paar weken geleden heeft het bestuur het besluit genomen om weer te starten met 
koffieschenken na de vieringen, en het delen van brood in de vieringen. Hoe dat in de (nabije) 
toekomst zal gaan is onzeker, we houden u op de hoogte. 
Namens het bestuur, Johan v.d. Leest, voorzitter 
 
WAT IS DE ZIN VAN HET LEVEN?  
Door Erick Mickers 
 

Vragen naar de zin van het leven,  
is als vragen naar de geur van een bloem.  
Het is een vraag die alleen door het leven zelf 
of door de bloem zelf beantwoord kan worden.  
Zoals een bloem de geur met zich mee brengt,  
zo brengt het leven de zin met zich mee,  
soms aangenaam, soms onuitstaanbaar,  
maar altijd doordringend,  
met een onuitwisbare indruk,  
ergens in mij.  



 

In die indrukwekkende ervaring,  
in het geraakt zijn, het geraakt worden,  
word ik gewaar wat van waarde is voor mij.  
Iets is aangrijpend, aandoenlijk, het doet me iets,  
het beroert me, ontroert me, brengt me in beroering,  
krijgt vat op me, schopt me soms onderuit  
en zet me tegelijkertijd weer met beiden voeten op de grond.  
Het is in die geraaktheid waar zin aan het licht komt.  
Er licht iets op wat van betekenis is voor mij. 
 

Ergens in mij schuilt een dieper weten,  
dat weet heeft wat voor mij van belang is,  
wat ik belangrijk vindt,  
wat maakt dat ik zin heb in het leven,  
dat ik zin wil geven aan het leven  
en zin kan beleven dankzij dat leven.  
 

De eerste indruk doet veel, zegt men wel eens.  
Zo zijn de eerste indrukken die ik als kind heb meegekregen,  
nog steeds van invloed in mijn leven.  
Gefascineerd door de natuur,  
zag ik hoe mooi alles was, naast de vervuiling van lucht en water, ook toen al.  
Boeiende verhalen, die vertelden over een man die opkwam voor de minder bedeelden,  
maakten me bewust van het verschil tussen arm en rijk, van onrecht en verdeeldheid.  
De gulle lach van mijn vader en de vriendelijkheid van mijn moeder maakten me gelukkig.  
En het harde werken van mijn ouders en hun sociale ondernemerschap hebben me de waarde 
van eerlijkheid, aanpakken en doorzetten meegegeven.  
De bouillonsoep in het weekend gaf me het gevoel van warmte en geborgenheid, 
zoals het bidden voor en na het eten een natuurlijke vorm van dankbaarheid werd.  
 

Maar naarmate je ouder wordt, ontstaan er nieuwe indrukken, die van betekenis zijn in je leven.  
Mooie indrukken, zoals het succes met het ondernemerschap en het  geluk in de liefde,  
maar ook indrukken die je liever wilt wegpoetsen, zoals het overlijden van mijn vader en de 
komst van ons eerste kindje dat gehandicapt ter wereld kwam.  
Helaas, kop in het zand en alle energie ten spijt, wegpoetsen was er niet bij. 
Wat ik had verwacht van mijn leven, dat ging niet langer door.  
Vond ik aan het begin van mijn leven vrijheid en zelfstandigheid de meest belangrijke waarden,  
met de komst van Krista kwamen daarvoor vaderschap en trouw in de plaats.  
Met de verandering van mijn leven,  
vond er dus ook een verschuiving van waarden en verwachtingen plaats.  
En in de loop van de tijd kregen zelfs die waarden een andere kleur en schittering.  
 

Om te kunnen leven vanuit dat diepere weten,  
dat weet heeft van een zinvol leven,  
lukt voor mij alleen door liefdevolle aandacht voor dat diepere weten,  
eenvoudige aandacht voor wat mij zo raakt,  
wat mij niet onberoerd laat.  
 

Steeds meer leer ik dat ontkennen of wegpoetsen niet helpt,  
maar dat ik me daardoor juist verlies.   
Juist het toelaten van de geraaktheid,  
de emoties en de betekenis daarvan,  
brengen mij dicht bij mezelf,  
maar vooral ook bij anderen,  
bij het leven zelf.  
 

Wat is de zin van het leven?  Kunnen leven?......... 



 
VOORSTELLEN 
De redactie van de kapelpost vroeg mij om mezelf voor te stellen in dit bulletin. 
Mijn naam is Ria Ooms- de Jong. Opgegroeid in Oss en samen met 4 broers heb ik een 
onbezorgde jeugd gehad. Nadat ik met Peter getrouwd ben, zijn we naar Uden verhuisd omdat 
dat voor zijn werk noodzakelijk was. Inmiddels zijn we helemaal ingeburgerd en voelen we ons 
als echte Udenaren.  
Samen kregen we 3 kinderen, Wendy, Chris en Marion. Inmiddels allemaal volwassen en zijn 
we grootouders van 7 kleinkinderen.  
Toen onze kinderen allemaal op school zaten, ben ik weer aan het arbeidstraject gaan 
deelnemen. Bij het Udens bedrijf Brakel Atmos (inmiddels overgenomen door Kingspan) voelde 
ik me als een vis in het water. Het bedrijf is gespecialiseerd in glazen overkappingen en rook- 
en warmte afvoer. Ik was werkzaam op afdeling inkoop van glas. Je kunt je als leek niet 
voorstellen hoeveel verschillende soorten en samenstellingen glas mogelijk zijn. Als een project 
opgeleverd werd, gaf dat een voldaan gevoel omdat je daar actief aan deelgenomen had. Het 
laatste project waarvoor ik de inkoop verzorgd heb was The Edge in Amsterdam. Een prachtige 
overkoepeling van een kantoren complex.  
Sinds oktober 2020 ben ik met vervroegd pensioen. In het begin was dat  echt wennen. Wat 
moest ik met al mijn vrije tijd. Zeker omdat door Corona contacten schaars waren. Gelukkig heb 

ik nu geen problemen meer om mijn tijd in te vullen. 
Wandelen, regelmatig op de kleinkinderen passen, 
lezen, handwerken enz. Bovendien heb ik leuk 
vrijwilligerswerk bij museum Krona gevonden. 
Regelmatig verwelkom ik gasten aan de balie, help ik 
met educatieprojecten en geef ik rondleidingen. Zeker 
omdat ik met voor kunst en geschiedenis interesseer is 
dat een leuke bezigheid.  
Mijn connectie met de Kruisherenkapel is Mistral. Het 
koor waarvan ik de trotse voorzitter mag zijn. Een koor 
wat al meer dan 50 jaar zingt en vieringen verzorgt 
en/of opluistert. In 1994 deed onze jongste dochter 
haar vormsel en toen zong het jongerenkoor van de 
Petruskerk. Het klonk en voelde goed, dus besloot ik 
de stoute schoenen aan te trekken en mij aan te 
melden. Sinds die tijd ben ik een van de trouwe leden. 
Het koor heeft hoogte en diepte punten gekend, maar 
is veerkrachtig en gaat door! Wat Mistral zo speciaal 
maakt? Als je het mij vraagt, de saamhorigheid, de 
oprechte belangstelling van en voor elkaar. Het is niet 
alleen het samen zingen, maar ook het meeleven van 
de leden onderling. Het respecteren van elkaars 
mening. Door samen zingend een mooie viering 
gestalte te  geven. Elke stem is anders maar samen 
vormen we Mistral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De engel van de rechtvaardigheid 
Er is voor deze engel gekozen omdat in de wereld om ons heen mensen recht tegenover elkaar 
staan als het gaat om wel of niet vaccineren en wel of niet bewijzen dat je een QR-code hebt. 
Ook de verschillende opvattingen rondom milieu zijn actueel. 
Deze tegenstellingen laten je nadenken over hoe je er zelf in staat en Anselm Grün heeft dat 
weer mooi verwoord in de onderstaande tekst. 
 

 
 
 
 
 
Mag de engel van de rechtvaardigheid steeds 
bij je zijn wanneer je een evenwicht zoekt 
tussen de verschillende neigingen van je hart, 
tussen je verlangen naar vrijheid en je 
verplichtingen tegenover je gezin, tussen 
nabijheid en afstand, tussen het vasthouden 
aan je mening en de openheid voor de wensen 
van de ander, tussen je recht op leven en het 
recht van de ander, tussen jouw grenzen die 
passen bij jou en de verwachtingen die 
anderen van je hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De volgende kapelpost verschijnt op 4 december 2021. 
Kopij graag inleveren vóór 29 november. 
 
Kapelpost is een uitgave van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde 
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