
   KAPELPOST 
 

APRIL 2021 
 

BESTE MENSEN 
Deze kapelpost begint met de Goede week en Pasen. 
Als eerste is er natuurlijk Palmpasen, gevolgd door de vieringen van Witte donderdag,  
Goede vrijdag, Paaszaterdag en Eerste Paasdag. 
Vieringen die vorig jaar helaas niet door konden gaan en nu in beperkte mate.  
Meld u dus op tijd aan als u een viering wilt bijwonen! Dit kan door te bellen of te mailen naar  
info@kapelgemeenschap.nl  
Ook belangrijk is het te weten dat de avondvieringen om 19.00u beginnen, anders dan andere 
jaren. Dit heeft alles te maken met de avondklok, door eerder te beginnen kunt u toch op tijd  
thuis zijn. 
 

Zo gaan we samen op weg naar Pasen, met vieringen die zorgvuldig voorbereid zijn en die ons  
zo toch een gevoel van verbondenheid met elkaar geven. 

 
VIERINGEN in april 2021 
Let op! De avondvieringen zijn dit jaar om 19.00u in plaats van 19.30u zoals u gewend 
bent. Dit vanwege de avondklok.  
 

Zondag         28 maart         10.00uur       Jeanne van Boxtel en         Mieke Dik 
                     Palmzondag 
 

Donderdag   01 april            19.00 uur     Sylvia Scholten en Anny Nota 
                     Witte donderdag 
 

Vrijdag          02 april             19.00 uur     Sjef van Esch en Niels van Dalsum 
                     Goede vrijdag 
 

Zaterdag       03 april             19.00 uur     Henk Trimbach en Jeanne van der Leest 
                     Paaswake 
 

Zondag         04 april             10.00 uur      Marjo Noy en Ton Nagel 
                     Eerste Paasdag 
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Zondag       11 april              10.00 uur      Marianne ten Westenend   en Johan van der Leest 
 

Zondag       18 april              10.00 uur      Jeanne van Boxtel en Anny Nota 
  

Zondag       25 april              10.00 uur      Erick en Mechteld Mickers 
 

Zondag       02 mei               10.00 uur      Heddy en Hans Bodewes 
 
ZONDAG 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!                                                    Mieke Dik en Jeanne van Boxtel 
 

Na de viering wordt er een mand met palmtakjes neergezet achter in de kapel bij Maria.  
Iedere dag is de kapel open van 8.30u tot 16.30u. U kunt dan een palmtakje ophalen als u dat 
wilt.  
 
 

DONDERDAG 1 april: Witte Donderdag. 
Openbreken 
 

Op Witte Donderdag gedenken we een oud Joods feest, 
een feest van bevrijding. 
We luisteren naar oude verhalen 
en willen Jezus’ naam levend houden. 
Zijn tekens van breken en delen willen we ons herinneren 
en daarmee de harten openbreken van anderen. 
We bezinnen ons op keuzes die we maken in het leven. 
Dit alles op weg naar Pasen. 
 
 

VRIJDAG 2 APRIL: GOEDE VRIJDAG 
Zijn kruis…..Ons kruis? 
 

Met goede vrijdag herdenken wij elk jaar het lijden en sterven van Jezus van Nazareth. Wij 
komen samen rond zijn kruis.  
Veel mensen krijgen in hun leven te maken met een kruis, tegenslagen, lijden.  
Dat overkomt ons en wij moeten er mee leren omgaan. 
Het lijden van Jezus mogen wij anders verstaan. Zijn lijden, zijn kruis, is de ultieme 
consequentie van zijn levenskeuze: wie in zijn leven zich inzet voor de wereld en de mens zoals 
God die bedoeld heeft - voor liefde en gerechtigheid  - krijgt te maken met verzet, tegenkanting, 



lijden en zelfs dood. Dat is de diepe zin van zijn lijdensweg. Maar daardoor heeft Jezus laten 
zien dat liefde en gerechtigheid uiteindelijk sterker zijn dan de dood. Lijden en dood hebben niet 
het laatste woord, maar uitzicht en hoop op nieuw leven. 
Zo willen wij ons in de Goede Vrijdagviering bezinnen wat zijn Kruis voor ons kan betekenen: 
zijn kruis ook ons kruis? 
Voorgangers zijn Niels van Dalsum en Sjef van Esch 
De zang wordt verzorgd door het Pauluskwartet 
m.m.v. pianist Hubert Verest. 
 

 

ZATERDAG 3 APRIL: Paaswake  
Wij breken de hemel open. 
 

Een viering van vuur en water op de avond voor Pasen 
Het vuur op de paaskaars, symbool van het nieuwe leven; een zijn waar tijd geen rol speelt; een 
leven boven het dak van ons denken. 
Het water, als altijd voortgaande stroom, leven gevend, noodzakelijk en verwijzend naar Hem 
die levend water is: Jezus, kind van God, de verrezene. Het schijnbaar dode zaad komt in de 
vruchtbare bevloeide akker tot leven en brengt veelvoudige vrucht voort.  
Op de vooravond van Pasen, zaterdag 3 april om 19.00 uur staan deze twee symbolen centraal 
in de viering.   
Voorgangers zijn Jeanne van der Leest en Henk Trimbach.  
Cora van Nieuwenburg, piano, José Kuppen-de Bruin, dwarsfluit en Niels van Dalsum, gitaar 
ondersteunen de viering instrumentaal. De liederen in de viering zijn gezongen door het koor 
Mistral. Omdat koren nog niet live mogen zingen laten we opnames horen.  
 
 

ZONDAG 4 APRIL: EERSTE PAASDAG 
Viering van woord en gebed  
 

Met Pasen gedenken wij dat Jezus uit de dood is opgestaan drie dagen na zijn kruisiging. Wij  
willen dit vieren onder andere het verhaal van de Emmaüsgangers te laten horen (Lucas 24:13-
35). Deze twee leerlingen van Jezus zijn op de terugweg van Jerusalem naar Emmaüs, zwaar 
teleurgesteld door de dood van Jezus, op wie zij alle hoop gesteld hadden. 
Dan  loopt er een vreemdeling met hen mee die luistert naar hun verhaal van verdriet en 
wanhoop.  Het is Jezus van Nazareth, maar zij herkennen hem pas als hij bij hen blijft en met 
hen het brood breekt.   
Dit verhaal roept vragen op. Een van de 2 Emmaüsgangers  is Kleopas, de andere wordt niet bij 
name genoemd: wie is hij toch? Zou het niet kunnen zijn dat jij het bent? Staat  het verhaal van 
de Emmaüsgangers niet model voor alle mensen die in  Jezus geloven?  Wat kan hun weg  
toen voor ons mensen nu betekenen? 
Daarop willen wij ons bezinnen in deze Paasviering.  
 
 

ZONDAG 11 APRIL: BELOKEN PASEN. 
  

De eerste zondag na Pasen wordt “Beloken Pasen” genoemd. Beluiken, een woord dat in de 
Nederlandse taal niet zo vak voorkomt, het is het tegenovergestelde van ontluiken, afsluiten 
dus. De Paasweek wordt afgesloten. De kerk gaat over tot de orde van de dag. 
Maar dat is in de tijd van Jezus op een onvoorstelbare manier: Jezus verschijnt te midden van 
zijn vrienden, ná zijn dood! 



En natuurlijk, voor geloven bestaan geen bewijzen, hoe vaak vragen wij mensen niet om een 
teken van God voor vragen die wij aan hem hebben? Maar wat de evangelist Johannes 
beschrijft in het Evangelie van vandaag is wel een heel overdonderend teken. Wat kan dat voor 
ons betekenen? Dat het ook Barmhartigheidszondag is vandaag, op deze zondag wordt gevierd 
dat God iedere zondaar die berouw heeft zal vergeven, kan voor ons een betekenis zijn van het 
leven van Jezus voor ons leven. 
 

ZONDAG 18 APRIL: Viering verzorgd door Mistral 
De kracht van het geloof. 
 

We zijn voorlopig nog niet klaar met Pasen… de leerlingen begrijpen pas in etappes wat er zich 
allemaal heeft afgespeeld. Jezus maakt het hen in eerste instantie niet alleen maar gemakkelijk 
door op verschillende manieren zich weer te laten zien, na zijn overlijden. 
De tekstgroep van Mistral is zich op het moment van het uitkomen van deze kapelpost, net als 
de leerlingen destijds, nog achter de oren aan het krabben… wat gebeurt er eigenlijk allemaal? 
De oude kijk op de werkelijkheid functioneert niet meer. Hoe verhouden wij ons tot dit grote 
paasmysterie, nu Jezus zich in al zijn lichamelijkheid weer laat zien na zijn kruisdood? Is het feit 
of fictie? Wat kunnen we geloven? Wat willen we geloven? 
 

Wees welkom om te komen luisteren naar het wonderlijke oude verhaal en hoe het ons ruim 
2000 jaar houvast kan bieden in een wereld waarin feit en fictie ook steeds meer door elkaar 
gaan lopen. 
 
ZONDAG 25 APRIL:  
“Ik ben wat ik geef en ik geef wat ik ben” 
 

Jezus zegt: 
“Ik ben de goede herder. 
Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. 
Uit vrije wil geef ik mijn leven voor hen.” 
 

Als we in deze tijd spreken over een herder, dan krijgen velen van ons een nostalgisch beeld 
erbij. 
Een beeld van vervlogen tijden, of het beeld van nu: van gesubsidieerd natuurbeheer. 
En makke schapen zijn we allang niet meer. 
We laten ons niet leiden of een richting op sturen. We gaan onze eigen weg. 
Maar is dat ook zo? Gaan we onze eigen weg? 
Of worden we toch geleid? Door iets of iemand? 
 

Wie is onze herder in deze tijd? 
En zijn we af en toe ook zelf een herder voor anderen? 
Durven wij onszelf te geven aan anderen? 
En staan wij open voor anderen, voor het leven dat ons wordt gegeven? 
Een herder te zijn als beroep is voor weinigen weggelegd. 
Te zijn als een herder is een roeping voor ons allemaal, misschien in deze tijd meer dan ooit.  
 
 

ZONDAG 2 MEI: 
De binnenkant. 
 

Heb je wel eens een steen van binnen gezien? Of een 
meloen? Of water? 
Wat is dat eigenlijk “iets van binnen zien”? Is dat wel 
mogelijk? Iets van buitenaf goed zien is meestal al heel 
lastig, en dat niet alleen als wetenschappers proberen iets 
over een andere planeet te weten te komen. Iets goed zien, 
ontdekken is voor iedereen een voortdurende uitdaging, en 
dat al helemaal als je op zoek gaat naar leven, en in het 



bijzonder naar leven, het leven van een mens, het leven van jezelf. En iedereen ervaart toch 
steeds iets anders terwijl hij hetzelfde ziet, Dat is een zoektocht die nooit ophoudt. Je zou dat 
een zoektocht naar de Eeuwige kunnen noemen, een zoektocht naar het Goddelijke in iedereen 
en in alles. In de viering van woord en gebed op 2 mei willen we die zoektocht een beetje 
samen ervaren 
 

Pasen 
Feest van nieuw leven 
Wat een rijkdom om dat te mogen vieren. 
In alle opzichten, 
letterlijk nieuw leven  
zoals je dat ziet in de natuur 
 

Maar ook in je eigen leven.. 
Opnieuw mogen beginnen 
Elke dag weer opnieuw, 
zo is het altijd Pasen 
 

We zien het zo niet vaak  
Daarom is het Paasfeest ook echt een feest 
Het maakt je weer bewust 
van het leven dat je hebt, 
de kansen die je krijgt 
Ook al lijkt het soms zwaar en donker, 
er komt altijd weer licht. 
Dat neemt je mee, tilt je op 
En laat je voelen dat je leeft!       
                                                                       Mechteld    

Stiltebijeenkomst. 
  

Graag willen wij weer starten met deze bijeenkomst op de donderdagavond achter in de kapel. 
De organisatie vraagt nog even wat tijd maar we hopen u binnenkort via de mail 
en op de website van de kapelgemeenschap de aanvangsdatum te kunnen melden! 
  
Naar Moeder Teresa: 
  
God is vriend van de stilte. Wij verlangen ernaar Hem te vinden, maar hij laat zich niet vinden in 
lawaai en onrust. 
Zie hoe in de natuur de bomen, de bloemen en het gras groeien in stilte. 
Zie hoe de sterren, de maan en de zon zich in stilte vertonen. 
Hoe meer we ontvangen in stil gebed, hoe meer we kunnen uitdelen in ons actieve leven. 
Stilte laat ons met nieuwe ogen naar de dingen kijken. 
Het is die stilte die we nodig hebben om andere zielen te raken. 
De essentie ligt niet in wat we zeggen, maar in wat God ons zegt. 
In de stilte zal Hij tot onze ziel spreken en daar zullen we zijn stem horen. 
  
  
Namens werkgroep stilte: Heddy Bodewes en Ineke Schlatmann. 
                                                                                                                                                                                                                   
  



 

DE ZIN VAN HET LEVEN 
‘Waartoe zijn wij op aarde?’  
‘Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en 
hiernamaals gelukkig te zijn.’ 
 

Het plaatje en de tekst hiernaast zullen lezers van tijdens 
en na het tweede Vaticaanse concilie (11 oktober 1962 tot 
8 december 1965) niet zo veel of wellicht niets zeggen. Ik 
moest gedurende mijn lagereschooltijd de antwoorden op 
een heleboel geloofsvragen die in de catechismus 
verzameld waren nog van buiten leren en wekelijks 
overhoorde de kapelaan of de pastoor je dan in de klas. 
 

‘Waartoe zijn wij op aarde?’ was de eerste vraag in die 
catechismus en het antwoord daarop was meteen onze 
levensopdracht: ‘Wij zijn op aarde om God te dienen en 
daardoor hier en hiernamaals gelukkig te zijn.’ 
 

Ik heb mij waarschijnlijk toentertijd (zo van mijn zesde tot 
mijn twaalfde jaar) nog geen ander godsbeeld gevormd 
dan dat van een man met een witte baard op een wolk. In 
de eerste les van de catechismus werd mijn godsbeeld 
ook wel bevestigd: 
‘Wie is God?’ 
‘God is onze Vader die in de hemel woont.’ 
 

Mijn godsbeeld is in de loop der jaren bijgesteld. Het is niet zo dat ik u, de lezer, met zekerheid 
kan vertellen wie of wat God is, ik ben en blijf een twijfelende mens; maar dat hoort bij geloven 
in… 
 

Ik kan wel wat met het antwoord op die eerste vraag uit die ouwe catechismus. Wanneer God 
altijd aanwezig is in alles wat is en dus ook in ieder van ons, dan kan ik een dienende mens 
zijn. Ik wordt uitgedaagd mijn bijdrage leveren aan het verwezenlijken van ‘de hemel op aarde’. 
Da’s een prachtige opdracht, die zin geeft aan mijn leven. Natuurlijk besef ik dat ik slechts een 
klein radertje ben in het grote geheel, maar ik kan mijn best doen verbinding te zoeken met 
zoveel mogelijk andere kleine en grotere radertjes en raderen dichtbij en als het kan ook wat 
verder weg. Zo de ‘machine’ in beweging houden en samen bouwen aan een nieuwe wereld.  
Een wereld waar de aandacht en de zorg voor elkaar, niemand uitgezonderd, voor gelijke 
rechten voor iedereen, voor de natuur, mijn en uw leefomgeving en voor een eerlijke verdeling 
van wat onze planeet ons te bieden heeft hoog in het vaandel staan.  
 

‘Wie is God’ 
 

‘God is die goed is, 
woorden van liefde doet, 
vrede voor mensen is, 

tijd geeft van leven. 
(Refrein uit een lied van een onbekende tekstdichter) 

                                                                                                                            Henk Trimbach 
 
 

  



EVEN VOORSTELLEN: 
 

Beste mensen van onze Kapelgemeenschap, 
 
Van Mechteld kreeg ik het verzoek om een stukje te 
schrijven voor de Kapelpost en ben ik er dan ook maar even 
voor gaan zitten. Het zou nooit in mij opgekomen zijn om dit 
te doen omdat ik schrijven moeilijker vind dan praten maar ik 
zal het proberen. 
Ik ben Janny Troost en bijna 70 jaar geleden geboren in 
Arcen, een prachtig dorpje aan de Maas, die rivier die ik ook 
altijd nog wel een beetje mis. Ik ben de oudste van 8 
kinderen uit een warm (middenstands)gezin en dat was 
natuurlijk al vroeg de handen uit de mouwen steken. Ik heb 
er een fijne jeugd gehad. 
 

Ik had verkering met mijn buurjongen die door de diensttijd 
op de vliegbasis terecht kwam en waardoor ik in 1971 na ons 
trouwen in Uden terecht ben gekomen. In 1975 is onze 

dochter Mariska geboren en meer zijn er ook niet gekomen maar ik heb wel 2 schatten van 
kleinkinderen, Quinty is 15 en Dylan 13. 
 

Ik ben altijd administratief werkzaam geweest o.a. bij de Boerenleenbank later Rabobank en de 
VSB bank nu ABN Amro bank en SVU. Nu doe ik vrijwilligerswerk bij de Eigen Herd en in de 
wijk en jaarlijks verzorg ik samen met nog andere vrijwilligers een senioren vakantieweek van 
het NIVON op Morgenrood in Oisterwijk. 
John en ik kwamen door de  verhuizing van de Petrus in de Paulus Parochie terecht waar ik als 
vrijwilliger betrokken was bij de vastenactie en de oprichting van het kinderkoor  
De Paulusrakkertjes. Het was een fijne parochie met veel vrijwilligers wat zeker kwam door 
inzet van pastoor De Bonth en zuster Albertini die altijd erg gastvrij was, de koffie stond er vaak 
klaar. Doordat pastoor De Bonth met emeritaat ging en de Paulus Parochie ophield te bestaan 
werden John en ik regelmatige bezoekers van de Kruisherenkapel waar wij ons altijd goed thuis 
hebben gevoeld, vooral door de aansprekende vieringen. 
Bij de kerstviering van KBO in 2014 vroeg Mieke mij of ik er iets voor voelde om koster te 
worden. Na hierover nagedacht te hebben besloten John en ik om dit samen te gaan doen. 
Nadat John in 2017 overleden is ben ik dit alleen blijven doen. 
De Kapelgemeenschap is een fijne, warme gemeenschap waar de mensen oog voor elkaar 
hebben en tot steun zijn. Ik heb dit zeker ondervonden toen ik alleen kwam te staan. Ik hoop er 
nog jaren deel van uit te kunnen maken en jullie daar zeker weer te kunnen ontmoeten na de 
coronatijd. 
 
MISINTENTIES 
Het is nog steeds mogelijk om misintenties aan te vragen. 
U kunt dit via de website van de kapelgemeenschap doen of u geeft een briefje aan de koster 
met daarop uw naam, telefoonnummer, voor wie de intentie bedoeld is en de datum van de 
intentie. 
De kosten bedragen €10,-. Dit kunt u overmaken of aan de koster geven. 
 
  



DE ENGEL VAN HET LICHT 
 

Pasen, licht dat nieuw leven 
brengt, opengebroken door te 
breken…Deze tekst van Anselm 
Grün geeft dat mooi weer. 
 

De engel van het licht wil je 
verlichten 
opdat je zelf voor anderen een 
licht kunt  
worden. Ik wens je toe dat de 
engel van het 
licht je ziel steeds meer verlicht, 
dat het  
licht in de duistere kloven van je 
innerlijk 
doordringt en ze met stralen 
verandert 
in bewoonbare vertrekken. Zo 
komt jouw 
liefde aan het licht, voor jezelf en 
voor de  
mensen in jouw omgeving. 
 
 
Kapelpost is een uitgave van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde. 
De volgende kapelpost komt uit in het eerste weekend van mei. 

Administratie: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden, Tel. 06-40966338, email: info@kapelgemeenschap.nl 
Intenties: schriftelijk opgeven bij de kosters of via emailadres: info@kapelgemeenschap.nl 
Bank: NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Kapelgemeenschap Ter Linde Uden 
Kapelteam: tel. 06-4096 6338  
Kruisherenkapel: Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden 
Website: www.kapelgemeenschap.nl 

Redactie Website en KAPELPOST: info@kapelgemeenschap.nl  
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