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BESTE MENSEN 
We zitten volop in de vastentijd, de veertig dagen voor Pasen. 
Van oudsher al een tijd van bezinning, voor sommigen ook een tijd van onthouding van 
aangename dingen die men zich oplegde. 
Helaas is het nu geen vrije keuze om je dingen te ontzeggen, veel keuzes worden door de 
maatregelen tegen corona al voor ons gemaakt. Wat wel een keuze is, is hoe we ermee 
omgaan. Verzetten we ons ertegen, houden we ons eraan, vullen we zelf de regels in zoals  
we denken dat het kan om het vol te houden? Veel vragen waar je over na moet denken. 
Eigenlijk is dat toch ook een vorm van bezinning. Zoals gezegd; we zitten er volop in. 
In deze kapelpost vindt u informatie over de vieringen en over de vastenaktie. 
Ook de rubrieken die inmiddels een beetje wennen kunt u verderop in de kapelpost vinden. 
We wensen u veel leesplezier en komen met de nieuwe kapelpost in het weekend van 
Palmzondag (27 maart). Daarin vindt u dan alles over de vieringen van de goede week en 

Pasen 
 
 

VIERINGEN in maart 2021 
 

zondag 07 maart 10.00 uur Sylvia Scholten en Henk Trimbach 
 

zondag 14 maart 10.00 uur Erick Mickers en Dori Delemarre 
 

zondag 21 maart 10.00 uur Peter Snijkers (OSC) en Olivier Mbusa. 
 

zondag 28 maart 
Palmzondag 

10.00 uur Jeanne van Boxtel en Mieke Dik 

  

    
VIERING 7 MAART   ‘Op weg naar vrijheid' 
 

...is het thema van de viering van woord en gebed op deze dag.  
Is dat niet een actueel thema? Wat verlangen we weer naar de vrijheid, zonder nog rekening te 
hoeven houden met al die regels, afspraken, maatregelen...  
Op weg naar Pasen zijn we ook, het feest van het licht, het nieuwe leven. De Joden vieren 
Pesach, voor hen het feest van de bevrijding uit de slavernij in Egypte. We lezen onder meer uit 
het boek van de uittocht, Exodus. U bent na aanmelding welkom in de kapel of u kunt de viering 
via de livestream volgen.  
 
 

VIERING 14 MAART  ‘Leven in de geest van liefde’ 
 

We luisteren naar een verhaal van Johannes,  
die ons vertelt over Nicodemeus die ’s nachts bij Jezus op bezoek gaat.  
En Jezus vertelt hem hoe de mens het Koninkrijk van God kan zien,  
hoe de mens het Koninkrijk van God kan binnengaan.  
Het vraagt van de mens, van ons,  
om opnieuw geboren te willen worden uit de Geest van Liefde.  
Het vraagt van ons om vanuit de duisternis, in het licht te willen leven.  
Het vraagt van om een intieme relatie met onszelf, met de ander en de wereld.  



Het is de Geest van de Liefde die ons daarbij wil helpen.  
 

Een afvaardiging van het ter Linde koor zal de viering muzikaal ondersteunen. 
U bent natuurlijk van harte welkom in deze viering. Vooraf aanmelden via de website of de 
telefoon is wel nodig. Ook kunt u de viering volgen via de livestream.  
 
 

VIERING 21 MAART verzorgt door Mistral  
 

Op zondag 21 maart  om 10.00u is er in de Kruisherenkapel een viering, samengesteld door 
Mistral. Deze viering heeft als thema: “Geef hen een later!”. 
We gaan richting Pasen en hebben ons in de afgelopen weken afgevraagd of we het waar 
maken, wat God van ons vraagt. Zien we om naar anderen? Zijn we solidair met anderen?  
Of zijn we een eiland in de grote wereldkerk? 
 

De viering van vandaag staat in het teken van de vastenactie. Meer informatie hierover vind u 
verder in deze kapelpost. 
Voorgangers zijn Prior Provinciaal van de Kruisheren Peter Snijkers en zijn Congolese 
medebroeder Olivier Mbusa. U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren. 
  
In deze viering zijn maximaal 30 bezoekers toegestaan. Aanmelding vooraf bij het Kapelteam 
van de Kapelgemeenschap is noodzakelijk. U kunt deze viering ook thuis volgen via de 
livestream (zie mistraluden.nl of kapelgemeenschap.nl). Helaas kan Mistral niet live zingen, 
maar in de viering kunt u eerder opgenomen liederen beluisteren. 
 
 

VIERING 28 MAART; PALMZONDAG 
 

Naar binnen gaan en  
opengebroken worden 
door het licht van de Liefde.   
 

Traditiegetrouw wordt op Palmzondag de intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd en wordt als 
voorbereiding op Pasen, zijn lijdensverhaal gedeeltelijk verteld. 
Deze zondag volgen wij de weg van Jezus naar Pasen in 5 stappen.  
Het wordt een meditatieve viering waarin we eerst met palmtakjes zijn intocht vieren om daarna 
te ontdekken dat deze weg naar Pasen een weg naar binnen is. 
 

Jezus laat op radicale wijze die weg zien. Hij gaat naar binnen, de stad in, Hij gaat naar binnen, 
de tempel in, Hij wil naar binnen als voedsel voor ons hart en Hij komt naar binnen door 
gesloten deuren.  
Zo wil Hij ons openbreken voor zijn Koninkrijk van Liefde. 
 

Wij gaan Hem volgen op deze weg en kijken bij onszelf naar binnen. Hoe gaan wij die weg? 
Alléén in ons eigen binnenste is het mogelijk om open te komen, om open te breken voor de 
nieuwe mens.  
 

U bent van harte welkom! Wel even aanmelden via mail of telefoon.  
 

                        
                                                                              Mieke Dik en Jeanne van Boxtel 
 
 



 
vanuit binnen  
kom ik tot groei, 
met tere sprieten, 
kwetsbaar wit 
zoek ik licht, 
dat mij groent, 
 

 
ik krijg de smaak te pakken, 
met stengels groei ik 
richting hemel 
en juich in de wind. 
 

dit gedicht komt uit het boek; ‘de rijke wereld van 
kloosterkruiden’.  
 

 

VASTENAKTIE 2021 voor BWALENGIRE 
 

In 2013 werd in het kleine dorpje Bwalengire vlakbij de grotere plaats Butembo, door de 
Kruisheren een lagere school gebouwd met primitieve middelen. 
 

Houten spanten werden neergezet en die werden dichtgesmeerd met leem en een dak van 
ijzeren platen. Zo werden de benodigde klaslokalen gebouwd. 
De school voor Bwalengire en wijde omgeving, is een succes en breidt nog steeds uit. 
Maar er is nog een probleem: de primitieve 
bouwmethode bleek niet bestand tegen het 
weersinvloeden. Tijdens het regenseizoen 
spoelt de regen het leem tussen de spanten 
uit, waardoor niet alleen gaten ontstaan. Ook 
de vloer staat zo vaak blank, dat leerlingen 
naar huis gestuurd moeten worden. 
 

Daarom werd besloten om de klaslokalen te 
vervangen en opnieuw te bouwen. Maar de 
bevolking is straatarm. Er is dus geen geld 
en daarom werd in 2018 Trap-In benaderd om financiële steun. Met het geld kon o.a. een 
stenen-pers worden aangeschaft. De plaatselijke bevolking heeft nu geleerd stenen te maken, 
die zij vervolgens zelf ook bakken. Er staan er nu 155.000 klaar, dat is nog niet genoeg voor de 

hele school, maar er staan nog 75000 stenen klaar om 
afgebakken te worden. Daarmee kunnen de 8 nieuwe 
klaslokalen worden gebouwd. Maar er is nu nog zand, 
cement, grint en hout nodig om te kunnen metselen. 
Inmiddels is het meubilair in de klaslokalen ook 
vervangen. Eerst zaten de kinderen op boomstammen, 
nu zitten ze in zelf gemaakte houten banken. 
Langzamerhand begint het project vorm te krijgen en 
kunnen de kinderen straks droog en comfortabeler de 
lessen volgen.  
Met uw financiële steun zijn de dorpelingen in staat die 
klaslokalen te gaan bouwen! Dit zou zéér welkom zijn! 

 

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL73 ABNA 0625 4828 91 t.n.v. Missieprokuur 
Kruisheren o.v.v. Uden helpt Congo. De Missieprokuur is een ANBI-instelling (ANBI-nr 
806715236). Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting. Van harte bij u aanbevolen! 
 
 

BLOEMETJE VAN DE WEEK 
Er zijn mensen in onze kapelgemeenschap die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Als je zo iemand kent wil je dit dan doorgeven aan het kapelteam! 
(Graag de reden waarom en ook a.u.b. het adres erbij vermelden.) 
 

Het kapelteam geeft dit dan door aan ons en een van ons: Marianne, Ingeborg, Nicoline of 
Jeanne maakt dan een bloemstuk. 
Meestal knippen we bloemen uit onze eigen tuin en zorgen dan dat we iets moois samenstellen. 
 



Het bloemstuk staat in de viering op het altaar. Tijdens de viering wordt er gevraagd of iemand 
van de kapelgemeenschap het wil bezorgen bij diegene waar het voor bedoeld is.  
Dit gebeurd door iemand die toevallig in de dienst aanwezig is (dus niet door degene die het 
gemaakt heeft). 
 

We doen dit al vanaf oktober 2016. 
In 2016 hebben we voor 6 bloemstukken gezorgd. 
In 2017 waren dit er 24. 
In 2018 zorgden wij voor 23 bloemstukjes. 
In 2019 stonden er 19 keer een stukje verzorgd door ons op het altaar. 
In 2020 zijn er terwijl er corona was toch een aantal bloemstukjes verzorgd, nl 14 keer. 
Nu in 2021 zijn er al voor 7 mensen een bloemetje aangevraagd en deze hebben tijdens de 
dienst in de kapel op het altaar gestaan. 
 

Voor de viering brengen wij ze naar de kapel. We schrijven er een kaartje bij en de koster zet ze 
dan op het altaar. 
Je ziet ons soms in de kapel als Kapelgangers, maar meestal zijn we achter de schermen 
actief. Zeker in deze coronatijd zijn we erg voorzichtig. 
Wij vinden het heel fijn om dit voor de kapelgemeenschap te doen. 
                                                                                       Marianne, Ingeborg, Nicoline en Jeanne. 
 

 
DE ZIN VAN HET LEVEN. 
Toen de redactie mij vroeg een stukje te schrijven over “de zin van 
het leven” zei ik ja, maar ontdekte dat het nog niet zo eenvoudig is 
om dat in de juiste woorden te vangen! 
Ik ga het proberen! 
Je leven is je gegeven en daar ben ik intens dankbaar voor! 
Geboren in een warm nest uit een vader en een moeder die zielsveel 
van ons en van elkaar hielden. Zij hadden geen gemakkelijk leven, 
maar het waren diepgelovige mensen en putten daar kracht uit. Zij 
waren kritisch ten opzichte van de officiële Kerk. 
Ik was een nakomertje, een dromerig meisje dat veel nadacht over 
hoe het leven in elkaar steekt; en dat doe ik nog steeds. 
Het leven is een grote ontdekkingstocht! 
Ont-dekken betekent dat je als het ware iets tevoorschijn laat komen 
dat bedekt was. Wie ben je en waarom ben je er? Wat is de zin van je 
leven? 
Als baby van zes maanden oud vond mijn moeder troost bij mij toen 
mijn zusje van 9 jaar stierf! Dat vertelde zij mij altijd. “Jij bent mijn 
hemeltje op aarde” zei ze dan. 
Dat kun je als “zin” zien. 
Later kon ik mijn vader troosten als hij niet geloofde in zijn werk als 
beeldhouwer. 
Maar de echte zin van het leven is, denk ik, dat je jezelf ontwikkelt. Dat je wordt wie je in wezen 
bent. Dat je je bewust wordt van je zwakheden en je sterke kanten, en er iets mee doet! 
Essentieel daarin is dat je je aanvaard voelt zoals je bent. Dat er van je gehouden wordt! Dat 
geeft je zelfvertrouwen en moed in het leven. 
Ont-wikkelen is ook weer zo’n woord. De wikkels er af halen om zo tot je diepste kern te komen. 
Je diepste kern rust in het goddelijke dat in iedere mens aanwezig is! 
Je bent deel van het grote geheel, de zichtbare en de onzichtbare wereld. 
Kind van de Eeuwige, die niets anders wil dan jouw geluk, en die vlakbij je is. Te ontmoeten in 
allerlei wonderlijke dingen, gebeurtenissen, de natuur en mensen, als je er maar voor 
openstaat! 
Zo leer je “van de ander te houden als van jezelf”, kern van ons geloof. 



Daar vloeien keuzes uit voort die je maakt in je leven. Kies je voor de materiele of de meer 
innerlijke kant van het bestaan en probeer je die twee in evenwicht te brengen? 
In mijn leven loopt, als een rode draad, dat er steeds mensen (of boeken) op mijn pad komen, 
kwamen die me verder hielpen/helpen. 
Dat waren familieleden, vrienden, de liefde met Hans, onze kinderen. 
Maar ook de keuze voor mijn bibliotheekopleiding, mijn werk en het volgen van cursussen in de 
Paulus-tijd en daarna, daaruit voortvloeiend, de woord- en gebedsvieringen, en het 
vluchtelingenwerk. Daar leerde ik heel veel van! 
Uiteraard hebben mensen die niet in “een God” geloven min of meer dezelfde ervaringen in hun 
leven en in hun verbondenheid met de aarde, de mensen, het mysterie van het leven! We zijn 
allemaal zoekende mensen! 
Je bent gekend, wordt geholpen als je je daarvoor openstelt. Kind van God, die niet ver weg is 
maar in alles en in jou aanwezig!  
Op naar de lente en naar Pasen! 
 

                                                                                              Heddy Bodewes, 20210218 
 
 

 
 

DE ENGEL VAN DE ZELFKENNIS 
In deze tijd voor Pasen, de vastentijd, is er ook tijd voor zelfreflectie. Eens naar jezelf kijken; wie 
ben ik eigenlijk, wat doe ik, wat kan beter, wat is goed, waar ben ik blij mee, zijn een aantal 
vragen die misschien bij je opkomen. Deze engel helpt je daarbij. 
De tekst is van Anselm Grün. 
 
Deze engel van de zelfkennis 
neemt ons bij de hand en gaat 
met ons mee. Hij laaat ons alles 
zien wat in onze ziek verborgen 
is. Maar hij spreekt er geen 
oordeel over uit. Hij zegt tegelijk 
tegen ons: ‘Dat ben jij. Maar je 
mag zo zijn’. Houd alles wat je 
ziet in het licht en in de liefde van 
God. Dan verandert het. Dan zal 
je zelfkennis je bevrijden van de 
angst voor jezelf. En ze zal je 
bescheiden maken zodat je ook 
mensen om je heen kunt 
accepteren zonder ze te 
veroordelen. 
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