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EXTRA KAPELPOST 

 
De aankondiging dat twee, voor de Kapelgemeenschap belangrijke Kruisheren, gaan stoppen met 
hun publieke taken (voorgaan in de eucharistieviering) was aanleiding voor een extra KapelPost. 
Hierin lichten beide kruisheren Rein Vaanhold en Bert van de Ven hun besluit toe en wordt een 
tipje van de sluier opgelicht hoe het nu verder moet. 
 

AFSCHEID VAN  
TWEE BEVLOGEN VOORGANGERS 

 
De kruisheren Rein Vaanhold (81) en Bert van de 
Ven (83) hebben kenbaar gemaakt om in januari te 
gaan stoppen als voorgangers in de 
Kruisherenkapel. De laatste viering met Rein is op 
1 januari, Nieuwjaarsdag. Het wordt een simpele 
viering zonder koor, maar met cantor. De laatste 
viering van Bert samen met Erick Mickers is op 
zondag 12 januari. Het gaat een bijzondere viering 
worden in de lijn van de toekomst. Reden genoeg 
om met beide heren een gesprek te hebben. 
 

 
 
Belangrijkste reden voor Rein om te stoppen is zijn 
gezondheid. Zijn fysieke krachten zijn zodanig 
afgenomen, dat hij niet meer in staat is om goed voor 
te kunnen gaan. “Ook een belangrijk punt voor mij is: 
je moet voorgangers hebben die kunnen inspireren, 
iets aan te bieden hebben. Of ik dat nog kan...”, aldus 
Rein. Hij blijft wel de Bijbelgroep begeleiden en als 
andere groepen begeleid willen worden, dan staat hij 
er i.p. voor open. Maar de functie van voorganger is te 
zwaar geworden. 
 
Bij Bert vormen gezondheid en leeftijd een belangrijke 
reden. “Met de wandelstok naar het altaar gaan en de 
manier waarop je kunt optreden zijn voor mij een 
probleem.” Helaas zijn er geen andere kruisheren 
meer die voor kunnen/willen gaan. Rein is overigens 
de jongste van de kruisheren.  
  

 

Toekomst Kapelgemeenschap 
 
Eucharistievieren zal moeilijk zijn. Incidenteel, bij 
hoogtijdagen zou een priester  kunnen invallen. Maar 
dat is, volgens Bert, een noodoplossing. “Als 
Kapelgemeenschap moet je geen viering uit nood 
aanbieden, maar vanuit de rijkdom die in de 
gemeenschap aanwezig is. Vandaar uit kun je samen 
een nieuwe weg ontwikkelen. Een weg is er niet, maar 
gaandeweg wordt een weg gebaand. 
Eucharistie is het grote dankgebed van de Kerk, dank 
voor het heil wat ons in Jezus Christus is aangeboden. 
Wij kunnen daar in dankbaarheid van getuigen, niet 
alleen op zondag in de kerk, maar ook in de week en 
in de rest van leven.” 
Rein heeft een heel andere ervaring: toen de kapel 
werd verkocht, werd bedongen dat er 
eucharistievieringen moesten kunnen blijven 
plaatsvinden. Maar het geestelijk erfgoed van de 
kruisheren, is veel meer dan eucharistie vieren in de 
kapel.  
“Vanuit hun inspiratie hebben de Kruisheren in het 
verleden heel veel betekend voor Uden.  
Uit liturgie groeide grote betrokkenheid met de 
Udense bevolking, met hun vragen en noden, met hun 
wel en wee,” vertelt Rein. 
 
“Tot nu toe heeft de Kapelgemeenschap dat 
ontwikkeld tot een centrum voor liturgie, en zo nu en 
dan wat bezinning er omheen. Dan ontstaat de vraag: 
wat willen we als Kapelgemeenschap? Er zijn 
bijeenkomsten om mee te denken, je te laten voeden 
door andere mensen. Maar dat is meer op het denken 
gericht, niet op actieve deelname in de samenleving. 
Ik heb er geen antwoord op hoe dat moet, maar ik mis 
dat wel. Het woord diaconie is in dat verband niet 
verkeerd: niet alleen zingen en luisteren, maar ook 
DOEN!”, aldus Rein. ”Het is nog bijna niet van de 
grond gekomen, behoudens enkele incidentele acties. 
Er is geen structurele lijn, bijvoorbeeld extra aandacht 
voor dementerende mensen. Het DOEN van je 
geloven! Ook de prediking gaat daar bijna nooit over.”  
 
Naar de toekomst toe, vindt Rein, dat je je niet alleen 
moet richten op de zondagsvieringen. “Ik hoop dat wij 
met elkaar iets tot ontwikkeling kunnen brengen wat 
jongere mensen aanspreekt of mensen die erg ver van 
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de kerk zijn weg gegroeid. In de Kapelgemeenschap 
hebben we goede vieringen; dat gaat ons best goed 
af. We moeten nu ook voor anderen iets gaan 
betekenen.”  
De Kapelgemeenschap mag zich verheugen in een 
groep zéér betrokken vrijwilligers en dat is volgens 
Rein ook een heel goede basis. Er is duidelijk 
potentieel.  
Ook Bert is het daarmee eens, maar hij maakt zich 
zorgen over de leeftijd van de vrijwilligers. Ze zijn 
betrokken en bezield, maar op een gegeven moment 
gaat dat een rol spelen. “Wat Rein zei,“ meent Bert, 
“het hoort eigenlijk ook bij de diaconie om ook 
jongeren te betrekken. Zoek naar waar ze behoefte 
aan hebben, want dat zijn ze zich niet altijd duidelijk 
bewust.”  
 
Wat Rein verbaasde is, dat hij meer dan eens door 
maatschappelijke organisaties uit verschillende 
hoeken gevraagd werd om zijn verhaal te vertellen, 
zijn visie te geven. Blijkbaar hebben mensen behoefte 
om naar inspirerende mensen te luisteren, terwijl ze 
het woord “kerk” niet gauw zullen noemen. Ze willen 
wel graag iets van bezielde, betrokken mensen horen. 
Zo kunnen we ook in de verkondiging de 
betrokkenheid bij de samenleving meer laten blijken. 
“Belangrijkste vraag is: waar gaat het uiteindelijk om in 
ons leven. In de kapel willen we mensen helpen met 
goed na te denken over het leven. Dat kan door 
gedachten aan te reiken en er met elkaar over te 
praten. Dat werkt!” 
 

Band met de Kruisheren 
 
Binnen de Kapelgemeenschap wordt vaak het 
gedachtengoed van de kruisheren genoemd, maar 
volgens Rein zijn we er nooit verder mee gekomen. 
Augustinus, wiens leefregel de kruisheren volgen, 
leeft niet echt binnen de Kapelgemeenschap.  
Dat hoeft ook niet, volgens Rein, maar er zit wel 
prachtig gedachtengoed in. 
Het contact, en daarmee de band met kruisheren, zal 
in de loop der jaren verminderen. Aan de andere kant: 
de solidariteit met de kruisheren blijft via Advents- en 
Vastenactie in stand. En dat is heel welkom! 
Ook heeft het Inspiratieteam nog goede contacten met 
de leiding van de kruisheren in Europa. Daardoor heeft 
de Kapelgemeenschap nog een duidelijke band met 
de Kerk. De oude ordes hebben een andere band met 
de Kerk dan de bisdommen. Het contact met de 
officiele Kerk loopt dan via de leiding van de orden. 
Rein: “De kloosterordes zijn door de eeuwen heen 
altijd een beetje de luis in de pels van de kerk geweest. 
Wij hebben altijd een autonoom bestuur gehad. Niet 
benoemd door Rome of bisdom, maar gekozen uit 
eigen kring.” 
 

Nabije toekomst 
 
Bert wil in de toekomst meer aandacht besteden aan 
zijn familie en medebroeders. Die zijn ook bijna 
allemaal in de 80. Hij wil ‘in blessuretijd’ verder leven.  

                                                           
1 Bijbeltekst 1Petrus 2,5:  Laat u als levende stenen 
opbouwen tot een geestelijke tempel, tot een heilig 

Rein hoopt voldoende contact te kunnen blijven 
houden met mensen en groepen mensen. Dat 
betekent veel voor hem. Hij hoopt mensen te kunnen 
helpen met het beantwoorden van de vraag: waar gaat 
het nu werkelijk om? Hij denkt daar nog een positieve 
bijdrage aan te kunnen leveren. 
Een boodschap voor de Kapelgemeenschap hebben 
ze nog niet. Dat bewaren ze voor hun afscheid! 
 

LAATSTE VIERINGEN: 
 

met voorganger Rein Vaanhold: 
woensdag 1 januari 2020 om 10.00 uur 

 
met voorganger Bert van de Ven: 

zondag 12 januari 2020 om 10.00 uur 
 

 
GEDACHTEN EN VOORSTELLEN  

VANUIT HET INSPIRATIETEAM 
 
Op 13 december is het inspiratieteam 
samengekomen om de afgelopen weken te 
evalueren. 
In een korte tijd is er veel gebeurd, gesproken en 
gedeeld met elkaar. Nog niet alles is duidelijk, 
maar dat mag dan ook “gaandeweg”.   
 

Al mijmerend over het leven vieren 
 
Het leven vieren kan op vele manieren. 
Thuis, op je werk, in de natuur, alleen of samen, noem 
maar op.  
 
Het leven vieren kan in een ceremonie zoals we o.a. 
gewend zijn met de kruisheren.  
Een viering die geleid wordt door een gewijde priester, 
waarbij zowel de dienst alsook de priester in een 
kerkrechtelijke traditie staan met voorgeschreven 
regels, rituelen en symbolen.  
Zo is er ook een andere ceremonie, waar mensen 
samenkomen om het leven te vieren  
en waar mensen vanuit de gemeenschap elkaar 
afwisselend voeden en inspireren.   
Een dergelijke viering staat in een Bijbelse traditie1 
van het gemeenschappelijk priesterschap,  
waar mensen zich in gemeenschap verbonden mogen 
weten met Jezus,  
die priester wil zijn voor elke mens.  
 
Beide ceremonies hebben hun eigen rijkdom en 
karakter en vertegenwoordigen beiden de katholieke 
traditie. Daar waar de priester in de ene ceremonie 
door zijn toedoen Jezus tegenwoordig stelt, daar 
wordt in de andere ceremonie iets van Jezus tastbaar 
in het gemeenschappelijk priesterschap.  
 

priesterschap dat geestelijke offers opdraagt, die 
welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. 



Waar wil de Kapelgemeenschap naar toe?  
 
Als inspiratieteam onderstrepen we uitkomsten van de 
tafelgesprekken en de inzichten uit de verschillende 
bijeenkomsten.  
Als gemeenschap zijn we tevreden over de diversiteit 
van de verschillende vieringen, staan mensen ook 
open voor verandering, mits er aandacht is voor 
vormen van delen, interactie en onderlinge 
verbondenheid. Vieren met respect voor de bron van 
waaruit we samen komen en samen kunnen bidden en 
zingen, kunnen bezinnen en inspireren. Op een 
zodanige manier dat men voelt “dat het goed is om 
hier samen te zijn”.  
 
We zijn ons bewust van de gevoeligheden die er zijn  
en tegelijkertijd hoeven we niet krampachtig te zijn als 
we iets willen veranderen.  
‘Sterker nog’, zegt Bert van de Ven, ‘anders vieren is 
geen verarming voor de gemeenschap, het is juist het 
leven samen vieren vanuit de rijkdom van onze 
gemeenschap.’  
De rijkdom vanuit de gelijkwaardigheid, dat we elkaar 
kunnen voeden, ieder op een eigen manier.  
 
Ruimte voor diversiteit vraagt inzet van veel mensen, 
inhoudelijk en in praktische zin. Ook willen we ruimte 
bieden aan mensen buiten de kapelgemeenschap, 
aan priesters, kloosterlingen, mensen met een 
verhaal, jong en oud en samen optrekken met 
bijvoorbeeld de SOW-kerk en de 
moslimgemeenschap.  
 
 

Wat gebeurt er concreet in het nieuwe jaar?  
 
Als inspiratieteam willen graag het volgende 
voorstellen, indachtig dat gaandeweg de weg wordt 
gebaand. 
 
De 1e zondag van de maand wordt verzorgd door 
twee leden van de werkgroep Woord en Gebed. Deze 
vieringen hebben in de loop der jaren een eigen 
gewaardeerde kleur en klank gekregen, door hun 
diversiteit aan thema´s, rituelen en voorgangers.  
  
De 2e zondag van de maand wordt verzorgd door 
verschillende mensen uit de kapelgemeenschap. Het 
Ter Linde Koor ondersteunt de dienst en stemt haar 
gezangen af op de liturgie, met op zijn tijd Gregoriaans 
waar gewenst of wenselijk is.  
 
Na elke viering op de 2e zondag wordt gevraagd wie 
uit de gemeenschap mee wil doen met ´het Leerhuis´, 
waarbij we ons samen bezinnen over de lezing voor 
de volgende keer.  
Erick Mickers is gespreksleider van het Leerhuis. In 
het Leerhuis kunnen mensen aangeven of zij het fijn 
vinden om mee te helpen in de viering van de 
volgende keer. Gaandeweg zoeken we met elkaar een 
manier om het leven te vieren. 
 
We kiezen ervoor om in deze viering echt brood te 
gebruiken,  
niet alleen om een duidelijke onderscheid te maken,  

maar vooral omdat dit brood ons verbindt met het 
gewone leven, ons dagelijks leven.  
Ook zal de beker wijn rond gaan. We leven immers 
niet van brood alleen.  
 
De 3e zondag wordt muzikaal en inhoudelijk verzorgd 
door Koor en Tekstgroep Mistral.  
Eigentijdse teksten en liederen worden op elkaar 
afgestemd, zodat er een mooi geheel ontstaat, die 
veel mensen aanspreken. Doorgaans zijn de vieringen 
met een steeds wisselende voorganger. Op verzoek 
van Mistral heeft Henk Trimbach daarbij een 
ondersteunende rol.  
 
Het idee is om de 4e zondag in de toekomst te laten 
verzorgen door leden van een nieuw te vormen 
werkgroep. Deze zondag kan allerlei vormen krijgen, 
geïnspireerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
door gastvoorgangers, door muziek, verstilling, 
actuele thema´s en creativiteit.  
Dit is dus ook een oproep aan mensen  om eens na te 
denken of je je aangesproken voelt hieraan mee te 
denken en te doen. In januari pakken we dit dus verder 
op. 
Jeanne van Boxtel zal hiervoor de contactpersoon 
zijn.  
 
De 5e zondag geeft ruimte aan iedereen om daar een 
eigen invulling aan te geven.  
 

Tenslotte 
 
Het verleden geeft richting aan het heden en ruimte 
aan de toekomst 
 
Zonder het verleden hadden we als 
Kapelgemeenschap niet de kans gehad om het leven 
te kunnen vieren zoals we nu gewend zijn en wat we 
ons wensen voor de toekomst. Dankzij de kruisheren, 
hun staan in het leven en in het geloof, hun daadkracht 
en spiritualiteit mogen we ons nog steeds thuis weten 
in de Kruisherenkapel en blijft Onze Lieve Vrouwe Ter 
Linde een troost voor velen in het Udense.  
 
We zijn dankbaar naar Rein Vaanhold en naar Bert 
van de Ven, die ieder op hun eigen manier ons allen 
hebben geïnspireerd.  Dat zij nu terugtreden betekent 
niet dat zij afstand nemen van de Kapelgemeenschap, 
maar dat zij in verbondenheid een weg gaan die hen 
goed doet.  
Dat gunnen wij hen van harte! 
 

Het inspiratieteam:  
Jeanne van Boxtel, 

 Erick Mickers en Henk Trimbach 

 

 

VANUIT HET BESTUUR VAN  
STICHTING KAPELGEMEENSCHAP 

 
Op 5 december 2007 heeft Rein een brief geschreven 
naar een aantal mensen waarvan hij wist dat die er 
belangstelling voor zouden hebben met de volgende 
beginzin: 



Beste mensen, de laatste tijd ben ik diverse keren door 
een aantal van u benaderd met de vraag: zou het niet 
mogelijk zijn dat er vanuit het klooster zoiets als een 
spiritueel centrum zou ontstaan, een centrum voor 
spiritualiteit, met onderaan de uitnodiging voor een 
bijeenkomst daarover op 17 december. 
Een centrum voor spiritualiteit, natuurlijk was Rein een 
prachtige kartrekker. Met zijn gave van het woord en 
zijn niet aflatend positivisme kwam het ook zover. Veel 
activiteiten werden georganiseerd, lezingen, 
bijeenkomsten over kunst en spiritualiteit, 
bezinningsbijeenkomsten, meditatie, bijeenkomsten 
met andersgelovigen, enz.  
 
En natuurlijk in het weekend vieringen onder leiding 
van Rein en zijn grote vriend Frans Waldram, die 
steeds drukker bezocht werden, want hier werd de 
boodschap vanuit het hart uitgedragen. Die twee grote 
mannen hebben veel teweeg gebracht, samen met de 
andere Kruisheren natuurlijk, hun thuis in het klooster. 
 
Toen het Kapelgemeenschap Ter Linde werd, en de 
Kruisheren in een plechtige viering aan het bestuur 
van de Kapelgemeenschap officieel het voortzetten 
van het gedachtengoed van de Kruisheren in handen 
gaf, bleef Rein iets meer op de achtergrond de 
ondersteunende factor, die altijd goede raad had, 
waar je altijd mee kon bouwen. Rein voorzag toen al 
dat het heel moeilijk zou worden om de Kruisheren de 
dragende partij te laten blijven. ‘Elk jaar worden wij 
gemiddeld een jaar ouder’ vertelde hij dan, en dat 
heeft hij aan den lijven ondervonden. Eerst met het 
wegvallen van diverse Kruisheren, waaronder Frans 
Waldram en anderen en zijn zus Nan. Maar ook aan 
zijn eigen lijf, hij begon te sukkelen, hart en spieren 
begonnen mankementen te vertonen, hij had een 
rollator nodig, maar hij bleef voorgaan in vieringen. 
Wat hebben wij toch genoten van zijn overwegingen, 
recht uit het hart, uit een enorme levenservaring, en 
zijn kwinkslagen: ‘ik stel voor dat we een stille collecte 
gaan houden vandaag, alleen papiergeld’.  
Maar dit jaar begon Rein zoveel last te krijgen van de 
mankementen dat het gewoon niet meer verder kan. 
En hij heeft misschien wel het moeilijkste besluit in zijn 
leven genomen: Ik stop ermee, na sterk aandringen 
van medische specialisten: Op 1 januari 2020 zal hij 
voor het laatst voorgaan in een viering in onze 
Kruisherenkapel.  
 
Bert van de Ven kwam op een fantastisch moment 3 
jaar geleden in het klooster in Uden wonen. Dat was 
net in de tijd dat Rein niet voor kon gaan in de 
vieringen. Bert werd gevraagd, en alhoewel hij hier 
voor zijn rust naar toe gekomen was, stemde hij toe.  
Vanaf die tijd is hij bijgesprongen en heeft hij 
volwaardig meegedaan, en zijn steentje méér dan 
bijgedragen, op de hem zo bekende bescheiden maar 
overtuigde manier. Bert begon in de loop van de jaren 

te merken dat hij ouder werd. Hij moest zijn fiets laten 
staan, en had de rollator in toenemende mate nodig. 
De vieringen deed hij samen met Erick Mickers. De 
laatste tijd gaf hij aan dat hij echt de wens had te 
stoppen met voor te gaan. Op 12 januari gaat Bert 
voor het laatst voor in een viering in een nieuwe vorm. 
 
Als Kapelgemeenschap zijn wij Rein en Bert 
onmetelijk veel dank verschuldigd om hun menszijn 
binnen onze gemeenschap, en om hun aanhoudend 
inspiratiebron zijn.  
Op een later tijdstip wordt in de Kruisherenkapel  een 
afscheidsbijeenkomst georganiseerd. 
 

Namens het bestuur, Johan v.d.Leest, voorzitter. 

 
 

Wandelaar er is geen weg, de weg wordt 
gaandeweg gebaand" 

(Antonio Machado) 
 

"Laten we niet de eucharistie als uitgangspunt 
nemen,  

maar laat het gaan om gemeenschapsbeleving.  
Met elkaar eten en drinken, denken en danken, om 

wat ons is gegeven.  
Al biddend. Al zingend. Al delend.  

Wat Jezus deed, samen aan tafel gaan voor de 
Pesachmaaltijd,  was niets nieuws.  

Het ging hem niet om de instelling van de 
eucharistie,  

maar om de verbondenheid met elkaar,  
de blijvende verbondenheid met God.  

Voelen dat je gevoed wordt door elkaar,  
gevoed wordt door Gods’ liefde.  

En dat telkens weer gedenken met elkaar.  
Misschien dat het één grote lofzang kan zijn op het 
Leven en op Hem, die zichzelf heeft gegeven voor 

ons. Wie weet dat mensen zo'n samenzijn uiteindelijk 
toch als eucharistie zullen gaan ervaren." 

 
"Laten we daar maar mee beginnen.  

Een weg is er niet.  
Gaandeweg wordt de weg gebaand. 

Laten we dat maar als ons motto zien".  

Aldus kruisheer Bert van de Ven.  
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