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AGENDA 
 
Dag Datum Tijd Wat Bijzonderheden Waar 

zo 3-nov-19 10.00 Thematische viering van 
Woord&Gebed 

Paulus Kwintet Kruisherenkapel 

ma 4-nov-19 10.30 Inloop Koffie-uurtje  Kruisherenkapel 

di 5-nov-19 8.30 Eucharistieviering  Kruisherenkapel 

do 7-nov-19 8.30 Eucharistieviering  Kruisherenkapel 

do 7-nov-19 19.00 Meditatiebijeenkomst  Kruisherenkapel 

zo 10-nov-19 10.00 Eucharistieviering Ter Lindekoor Kruisherenkapel 

di 12-nov-19 8.30 Eucharistieviering  Kruisherenkapel 

do 14-nov-19 8.30 Eucharistieviering  Kruisherenkapel 

do 14-nov-19 19.00 Meditatiebijeenkomst  Kruisherenkapel 

zo 17-nov-19 10.00 Thematische 
woord&communieviering 

Mistral Kruisherenkapel 

zo 17-nov-19 15.00 Concert kamerorkest Alveare 
o.l.v. Lucas Vis 

Werken van Van Beethoven, 
Mozart en Schubert 

Kruisherenkapel 

di 19-nov-19 8.30 Eucharistieviering  Kruisherenkapel 

do 21-nov-19 8.30 Eucharistieviering  Kruisherenkapel 

do 21-nov-19 19.00 Meditatiebijeenkomst  Kruisherenkapel 

zo 24-nov-19 7.45 Herfstwandeling Vanaf de Kruisherenkapel 

zo 24-nov-19 10.00 Eucharistieviering Samenzang met cantor 
John Hilhorst 

Kruisherenkapel 

di 26-nov-19 8.30 Eucharistieviering  Kruisherenkapel 

do 28-nov-19 8.30 Eucharistieviering  Kruisherenkapel 

do 28-nov-19 19.00 Meditatiebijeenkomst  Kruisherenkapel 

zo 1-dec-19 10.00 Begin van de Advent: 
Thematische viering van 
Woord&Gebed 

Samenzang met cantor 
John Hilhorst 

Kruisherenkapel 

Cursieve activiteiten: Stichting Kruisherenkapel Wijzigingen voorbehouden 
 

HET KOFFIE-UURTJE ! 
Maandagmorgen 4 november staat de koffie/thee 
weer om 10.30 uur voor u klaar in de kapel. 
Iedereen is van harte welkom om elkaar te 
ontmoeten en een praatje te maken. Heel gezellig als 
u óók aanschuift aan deze ontmoetingstafel. 
Aanvangstijd: vanaf 10.15 uur is het hek in de kapel 
open: dus aan de voorzijde binnenkomen! 
Het volgende koffie-uurtje zal op 2 december zijn in 
de kapel.     

Ineke Schlatmann 
namens de werkgroep VERBINDEN. 

 

WAT ONZE TIJD NODIG HEEFT... 
 
Klimaatverandering is een hot item geworden. 
Opvallend daarbij is, dat de jeugd het voortouw 
neemt. Ze verwijten de oudere generatie, dat er te 
weinig aan het probleem gedaan is en wordt. Het 
gaat om hun toekomst! De tegenstellingen worden 

groter. Maar... is dat een klimaat om het probleem op 
te lossen?  

‘Wat onze tijd nodig heeft...’ is in dat geval misschien 
een wat vreemde titel voor de Mistralviering op 
zondag 17 november. Het is zeker niet de bedoeling 
om het probleem te bagatelliseren. 
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U bent van harte welkom in deze viering om 10.00 
uur. 

DE HERFSTWANDELING!! 
 
Op de vroege morgen van 24 november a.s. is er 
weer een wandeling georganiseerd in het nog stille 
en mooie herfstige buitengebied van Uden. 

In een rustig tempo 
lopen we, 
hoofdzakelijk in 
stilte, ruim een uur 
door die mooie 
natuur. U ziet èn 
ondergaat de 
omringende natuur 
op deze manier ook 

intenser en u zult merken dat dit wandelen u iets 
geeft: innerlijke stilte -  energie- inzicht- 
bemoediging…….?  
Loopt u mee? Het samen onderweg zijn doet ook z’n 
werk, is soms ook zo voelbaar! Probeert u het een 
keer?! 
 
Verzamelen: vanaf 7.30 uur bij de kapel. 
Vertrek: precies: 7.45 uur 
Terugkomst: rond 9.30 uur. Er staat dan een kop 
koffie/thee voor u klaar in de tuinkamer en naar wens 
kunt u aansluitend deelnemen aan de viering van 
10.00 uur. 
Vervoer: deelnemers verdelen zich over aanwezige 
auto’s. 
Terrein: we lopen over gemarkeerde wandelpaden 
maar stevige schoenen worden aanbevolen. 
Het weer: deze wandeling gaat altijd door. 
Kosten: hier zijn geen kosten aan verbonden. 
Inschrijving: tot vrijdagavond 22 november via 
info@kapelgemeenschap.nl of bij het kapelteam: 06-
40966338. 
Besluit u op het laatste moment ook mee te 
wandelen is dat heel prima, maar wilt u dan wel voor 
eigen vervoer zorgen? 
Kunt u helaas plotseling toch niet meegaan dan hoeft 
u zich op die vroege morgen niet af te melden. Weet 
u dit al wat eerder: stuur dan graag een 
afmeldberichtje of belt u even. 

Ineke Schlatmann 
namens de werkgroep VERDIEPING 

 
 

Thema adventsvieringen en Kerstmis 2019 
'GROEIEN NAAR HET LICHT' 
 
Bijna iedereen ervaart weleens een - kortere of 
langere - duistere periode in zijn of haar leven mee. 
Lichtpuntjes zijn er dan altijd wel, maar zie je die; heb 
je er oog voor? 
Ook al staat de wereld in brand, de hoop op 
terugkeer naar betere tijden, vanuit het duister naar 
het licht, is er steeds; moét er altijd zijn.  

'Groeien naar het licht' is het thema voor de 
Adventstijd en Kerstmis tijdens de zondagsvieringen 
in de Kruisherenkapel. 
Op 1 december, de 1e Adventszondag is het 
subthema 'Wees waakzaam' (opstaan uit het duister). 
De 2e Adventszondag, 8 december, vieren we het 
'Omkeren' (kijken naar het licht). Op 15 december, de 
3e Adventszondag staat 'Niet bang zijn' als ondertitel 
(Het licht in de buitenwereld kan soms pijn doen). 
'Vertrouwen' (weldadigheid van het licht) is het 
subthema op de 4e Adventszondag, 22 december. 
Die laatste adventsviering zal overigens ook al wat 
meer in het teken van Kerstmis staan. We vieren dan 
namelijk samen met mensen met een beperking.  
De ondertitel voor de Kerstviering op 24 december 
om 19.30 uur is 'Tot bloei gekomen'. U bent van harte 
welkom. 
 

Groeien naar het licht. 
“WAAKZAAM ZIJN.” 
 
Dit is het thema van de viering van Woord en Gebed 
op de eerste zondag van de Advent. 
Het is de tijd van de donkere dagen voor Kerst. 
In ons eigen leven kennen we allemaal wel eens 
donkere tijden. Als 
ons iets ingrijpends 
overkomt, is het een 
tijdlang nacht. Dit 
overkomt ons bij 
ziekte of een groot 
verlies of een 
andere gebeurtenis. 
Het overkomt ons, we hebben er geen vat op.   We 
weten het allemaal niet meer. 
Het Evangelie vraagt aan ons om in de donkere 
nacht waakzaam te zijn. 
Maar wat is waakzaam zijn? En wie waakt er over 
mij? Waken heeft ook te maken met beschermen van 
elkaar, met behoedzame aandacht en betrokkenheid 
op elkaar. En wat kan ons dan overkomen? Kunnen 
we dan een glimp van de zon, een glimp van licht 
zien? 
 
Hierop gaan we ons bezinnen op zondag 1 december 
om 10.00 uur. 
Wij nodigen u van harte hiervoor uit. 

Werkgroep Woord en Gebed. 

 
 
THEMADAG OVER 

GEMEENSCHAPSVORMING 

 
Wij nodigen u van harte uit om op zaterdag 7 
december mee te gaan naar een themadag over 
gemeenschapsvorming in de Boskapel te Nijmegen, 
georganiseerd vanuit het Augustijns Verband, het 
Stadsklooster Mariken en de Kapelgemeenschap Ter 
Linde 
Kruisheer Pierre-Paul Walraet zal in de ochtend een 
lezing geven over wat Augustinus ons kan leren over 
dit onderwerp. Ook de Kruisheren baseren zich, net 

about:blank


als de Augustijnen, op het gedachtengoed van 
Augustinus. 
Henk Trimbach zal ’s middags een korte inleiding 
houden rond dit thema en daarna een workshop 
begeleiden. Hij zal daarbij voorbeelden uit onze 
geloofsgemeenschap gebruiken. 
 
Kosten: € 20 pp inclusief lunch, koffie/thee en een 

drankje 
Datum:  za 7 december 2019  
Aanvang:   9.30 uur voor inloop en koffie/thee 
Sluiting:  16.00 uur 
Plaats:  Boskapel, Graafseweg 276, Nijmegen. 
Vervoer:  kan geregeld worden. 
Graag vóór 1 december opgeven bij het kapelteam. 

Werkgroep Verdiepen: 
Ineke Schlatmann, Jeanne Raijmakers,  

Heddy Bodewes  
 

VIERING VAN BREKEN & DELEN 2020 
 
De Kapelgemeenschap TER LINDE zal ook in juni 
2020 een Viering van Breken & Delen verzorgen 
wanneer daar vraag naar is. Kinderen die aan deze 
viering gaan deelnemen zullen daar in een vier- à 

vijftal bijeenkomsten 
op voorbereid 
worden.  
In februari 2020 zullen 
wij een informatie-uur 
voor ouders 
hieromtrent houden.  
 
Mocht u belangstelling 
voor deze viering van 

Breken en Delen voor uw kind(eren) hebben dan 
verzoeken wij u de naam van uw kind(eren) en uw 
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan 
ons door te geven: info@kapelgemeenschap.nl. U 
krijgt van ons te zijner tijd dan een uitnodiging voor 
het informatie-uur. 
 
Het team Breken & Delen van de Kapelgemeenschap 
TERLINDE. 
 

ARMOEDE BESTRIJDING 
 
Er zijn nog altijd mensen die tussen de wal en het 
schip vallen of de weg 
niet weten naar 
hulpverlenende 
instanties. Voor die 
mensen wil de Stichting 
Interkerkelijk 
Noodfonds Uden een 
oplossing zijn.  
De leidraad voor het 

Noodfonds is dat het wil helpen waar geen helper is, 
en ervoor zorgen dat er recht wordt gedaan. 
Pastoor van de Laar vraagt of 1 of 2 leden van de 
Kapelgemeenschap eens een vergadering mee 
willen maken ter kennismaking om aan de hand 
daarvan een besluit te nemen, wel of niet deel te 
nemen aan het bestuur? Er zijn extra bestuursleden 
nodig. 
Voor informatie: j.vandelaar@parochiesintpetrus.nl 
 

NAJAARSCONCERT  
KAMERORKEST ALVEARE 

 
Zondagmiddag 17 november 2019 om 15.00 uur 
geeft Kamerorkest Alveare o.l.v. Lucas Vis haar 
najaarsconcert in de Kruisherenkapel. Het 
programma omvat werken van Van Beethoven, 
Schubert en Mozart. Meer informatie; 
www.kamerorkestalveare.nl. Toegang is € 15. 
Reserveren kan online via www.kruisherenkapel.nl. 
Kaarten zijn ook aan de kassa verkrijgbaar. 
 

KAPELPOST  
 
De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 1 
december 2019.  
 
Kopij kan tot UITERLIJK 24 november worden 
aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.  
 
Uitgebreidere en actuelere informatie over alle 
genoemde onderwerpen vindt u op 

www.kapelgemeenschap.nl  
 

KapelPost is ook te downloaden via de website van 
de Kapelgemeenschap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UITGAVE van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde 

Administratieadres: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden, Tel. 06-40966338, emailadres: info@kapelgemeenschap.nl 
Misintenties: schriftelijk opgeven bij de kosters of via emailadres: info@kapelgemeenschap.nl 
Stichting Kapelgemeenschap: Bankrekening NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Stg. Kapelgemeenschap 
Kapelteam Ter Linde: tel. 06-4096 6338  
Kruisherenkapel: Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden 
Website: www.kapelgemeenschap.nl 
Redactie Website en KAPEL+POST: kruisherenkapel@gmail.com 
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