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BESTE MENSEN 
 

Wij zijn als bestuur van de Kapelgemeenschap bij elkaar gekomen en hebben gesproken over 
de opstart van de vieringen.  
In deze moeilijke tijd van Corona hebben wij veel zorgen om onze Kapelgangers, die vrijwel 
allemaal in de risicogroep vallen. Dat weegt voor ons zwaar. Daarnaast willen wij goed 
voorbereid kunnen zijn op het ontvangen van onze Kapelgangers in de Kapel. Daarvoor moeten 
we allereerst samen met het kapelteam en de Stichting Kruisheren kapel gaan uitzoeken of en 
hoe we de anderhalve meter maatregel kunnen verwezenlijken. Het voorstel om al in juli te 
starten met meditatie en bezinningsbijeenkomsten, komt voor ons te vroeg.  
Wij hebben daarom besloten dat we gaan starten met 3 meditatiebijenkomsten op zondag 16, 
23 en 30 augustus en daarna, als de Coronamaatregelen dat mogelijk maken op 6 september 
met een viering waarin we de slachtoffers van de Coronacrisis herdenken. Daarna kunnen we 
weer op de zondagen gaan vieren zoals we gewend zijn, waarbij vooralsnog zingen niet 
toegestaan zal zijn.  
Verder hebben we besloten dat we gaan onderzoeken hoe we het beste onze Kapelgangers 
kunnen voorbereiden op de Coronamaatregelen, bijvoorbeeld hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
deelnemers aan vieringen zich aan kunnen melden. We zouden graag uw mening hierover 
willen horen, stuur een mailtje naar vdleest@hotmail.com . We zijn blij met alle suggesties en 
reacties. Ook als er andere vragen zijn, laat het weten en zullen wij daar natuurlijk een 
antwoord op proberen te geven. 
 

Namens het bestuur, Johan v.d. Leest, Voorzitter. 
 
GEVOELENS ROND HET CORONAVIRUS: 
  
We kunnen niet veel meer dan wachten, een lange adem hebben en geduld oefenen. Ons oor 
te luister leggen. Er zijn voor elkaar met een koel hoofd en een warm hart. En bereid zijn. 
  
Er is ook angst. Die ons bevangen kan. Stille straten. Unheimisch gevoel. Lange dagen. Hoe 
lang nog? Zijn mijn dierbaren veilig, en ikzelf? Hoe wordt het straks?  
We hebben lang over onze kwetsbaarheid heen geleefd en nu is het er. Worden we nog 
kwetsbaarder dan we al zijn? Wees niet bang! Zeggen ze. Maar angst is er. Ik kan vol zijn van 
die angst die ik zogenaamd niet zou moeten hebben. 
Wees niet bang voor de angst, hoorde ik ooit van iemand die het weten kon. Want, ja die angst 
is er, in allerlei soorten en maten en kleuren en op allerlei momenten. Maar kijk het aan, 
benoem het, sta ernaast en wees er niet bang voor. Schaam je niet voor je gevoelens.  
Probeer niet te verkrampen, open je hart en handen en je zult zien. 
  
Jij en ik: WIJ 
Steek een kaars op en val weer stil. En laat het leven binnenkomen. Het moois en het moeilijks. 
En verlang dat ieder krijgt wat hij nodig heeft. Jij en ik. Wij. De meest kwetsbaren eerst. En dat 
we aan elkaar blijven denken. Ons oefenen in vertrouwen. Dat we ook onszelf blijven 
vertrouwen en voor elkaar betrouwbare ruimte blijven. 
Dat we ons laten dragen door de Liefde die groter is dan ons hart. 
  
Dit is een deel van een artikel van Claartje Kruijff [Theoloog des Vaderlands] in de Libelle van april. 
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MORGENLAND 
 

op weg naar 
het morgenland 
reist het verleden 
met ons mee 
 
evolutie als bagage 
de nodige brandstof 
voor onderweg 
 

van dolend en  
dwalend 
zoekend naar het pad 
 

naar onderscheidend 
en verkennend 
 

de schaduw omarmend 
verwondering 
bevrijdend 
 

onze reis naar het licht 
 
                                       Mine Stemkens 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEN NIEUW BEGIN 
 

Onverwacht 
en meestal ongewenst 
kun je niet meer gaan 
zoals je ging. 
 

Je weg loopt dood. 
Je weg is opengebroken. 
Je gang naar morgen 
wordt gehinderd. 
 

Je loopt de nacht in, 
die eindeloos lijkt. 
Een duisternis 
waarin je geen hand ziet. 
 

Radeloos loop je soms. 
Ten einde raad. 
Wanhopig om jezelf. 
Roepend hoe nu verder. 
 

Onverwacht nog vaak 
en zo gewenst, 
op een wijze die verrast, 
is er een nieuw begin. 
 

Je kunt weer verder. 
Je ziet weer licht. 
 
                                      Marinus van den Berg 

 
NOODFONDS UDEN 
  
Sinds begin dit bizarre jaar mag ik - namens onze Kapelgemeenschap - deel uitmaken van 
bovenvermeld fonds.  
  
In ieder huishouden kan het voorkomen dat er, door onvoorziene omstandigheden, op korte 
termijn financiële hulp nodig is. Vaak is er dan wel een familielid/vriend die kan helpen, soms 
ook niet en tegelijkertijd kan er niet op officiële hulp worden gewacht. Acute hulp kan 
bijvoorbeeld zijn, dat er geen geld is om boodschappen te doen of dat er acuut knellende 
rekeningen betaald worden. Deze ondersteuning kan in de vorm van een gift of (gedeeltelijke) 
lening. Dus dit is hulp voor iedereen in acute nood.  
  
De financiële middelen bestaan uit giften, legaten en erfstellingen; bankrekeningnummer NL 54 
RABO 032 39 86 358.   
     
Gewoonlijk 1 X per maand is er een bijeenkomst in het Parochiecentrum met 
vertegenwoordigers van drie verschillende kerken te Uden e.o. en (sinds dit jaar dus ook) de 
Kapelgemeenschap.   
  
Helaas dien ik me nu - vanwege toenemende chronische gezondheidsklachten - terug te 
trekken uit dit noodzakelijke fonds.  
  
Graag wil ik op deze manier een oproep doen aan U, in overweging te nemen deze 
interessante vrijwilligersfunctie te gaan vervullen! Ik hoop van ganser harte, dat deze vacature 
in ieder geval na de zomervakantie zal zijn ingevuld!  



  
U kan te allen tijd informatie bij mij inwinnen of via email: noodfondsuden@gmail.com en 
interesse s.v.p. melden aan: info@kapelgemeenschap.nl  
  
U allen VEEL gezondheid toegewenst en tot kijk in betere tijden,  
  
Joke van den Boogaard, (voorheen) lector. gnang@kpnmail.nl 
 
 

EVEN VOORSTELLEN… 
 

Enkele maanden geleden ben ik door Johan van der Leest 
gevraagd om lid te worden van het bestuur van de 
Kapelgemeenschap. Mijn naam is Hans Joosten, ben getrouwd 
met Jeanne, ben 70+ en we hebben 3 kinderen met flink wat 
kleinkinderen van basisschool tot studerend. Ik ben mantelzorger 
voor mijn Jeanne omdat ze rolstoelafhankelijk is. Samen 
besteden we graag veel tijd aan ons gezin, maar ook aan de 
positie van mensen met een beperking of handicap. We zijn 
graag bezig met muziek maken, tentoonstellingen en 
theaterbezoek. Ik houd van creatief bezig zijn, tuinieren en 
klussen van klein tot groot. 
 
Wij hebben vanuit een Brabantse katholieke opvoeding altijd ons geloof een plek willen geven 
in het gezin. In de loop der jaren is er veel veranderd, maar de behoefte om af en toe eens even 
stil bij je zelf en de ander (met of zonder hoofdletter) blijft bestaan. Binnen de 
Kapelgemeenschap wordt die mogelijkheid op een eigentijdse en herkenbare manier geboden. 
Samen een brede kerk willen zijn waar ieders bijdrage wordt gewaardeerd en woorden inhoud 
krijgen en je richting kunnen geven.  
Gezien onze thuissituatie zijn wij niet frequent bij vieringen in de kapel, maar we voelen er ons 
thuis in onze geloofsbeleving.  
Door de coronatijd hebben we een bijzondere periode achter de rug. Het is goed om te ervaren 
hoe in de eerste bestuursvergaderingen waar ik bij was, zorgvuldig wordt nagedacht over het 
opstarten van onze activiteiten. Er is veel zorg om de deuren voor de Kapelgemeenschap weer 
open te zetten. 
Ik wil graag de komende periode eerst kijken op welke wijze ik het beste mijn bijdrage kan 
leveren.   
              
 
 
 
 
 
 
 

De volgende kapelpost komt uit op 12 augustus, Kopij inleveren uiterlijk 5 augustus 
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