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Beste mensen,
In het afgelopen driekwart jaar is er veel gebeurd in de samenstelling van het bestuur
van de Kapelgemeenschap. We hebben afscheid genomen van Sylvia Scholten en
Ankh van Burk en we hebben Erick Mickers en Niels van Dalsum verwelkomd als
nieuwe bestuursleden. Daarnaast hebben we veel nagedacht over de toekomst van
de Kapelgemeenschap, wat geleid heeft tot een Visie – Missiedocument als bijlage
bij het Manifest van Liefde, dat bij de oprichting van de Kapelgemeenschap in 2012
is opgesteld.
Naast alle vieringen die we verzorgen hebben we ervoor gekozen om, in het
verlengde van het Visie – Missiedocument, een thema centraal te stellen voor het
komende jaar. ‘Het bijdragen aan het vergroten en versterken van verdraagzaamheid
in onze samenleving’.
Om te komen tot gerichte acties op dit thema, hebben we in april verschillende
gesprekken gevoerd, aansluitend aan een drietal vieringen op zondag.
De uitkomsten daarvan hebben op dit moment geleid tot verkenning op
mogelijkheden in verbinding met anderen in onze samenleving en dat heeft weer
geleid tot een paar hele mooie initiatieven, waar we binnenkort over zullen berichten.
Zoals u kunt zien is dit ‘Bericht van de Bestuurstafel’ genummerd.
Dat hebben we met opzet gedaan, om zo aan te geven dat we meer kenbaar willen
maken waar we als bestuur mee bezig zijn.
Naast het vertellen over wat ons bezig houdt en waar we over spreken, is dit bericht
ook bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan. Heeft u vragen of opmerkingen over
een bericht of wilt u in gesprek met het bestuur over wat u bezig houdt, dan willen we
u daartoe graag uitnodigen.
Uit de bestuursvergaderingen van het afgelopen maanden willen we de volgende
punten onder de aandacht brengen:
1. Steeds minder mensen hebben tegenwoordig cash geld op zak. Veel van ons
betalingsverkeer gaat digitaal en daarin raken we steeds meer vertrouwd met
QR-codes en andere mogelijkheden om te betalen.
Als Kapelgemeenschap zien we daarin ook mogelijkheden.
Zo zal er binnenkort een start worden gemaakt met het aanbieden van de QRcode om te collecteren. De exacte uitvoering kunt u binnenkort zien in de
Kapelpost. Op de website zal de QR-code ook komen te staan, zodat het ook
mogelijk is om van thuis uit een bijdrage te geven aan de collecte voor onze
kapel of voor speciale acties.
2. Er heeft een inspirerend gesprek plaats gevonden met Maaike Riswick –
Delemarre, wijkondersteuner in de wijk Bogerd – Vijfhuis en een medewerker

van Stichting Ons Welzijn. Uit dit gesprek zijn allerlei mogelijk initiatieven naar
voren gekomen waarin we als Kapelgemeenschap mogelijkheden zien om in
verbinding met de inwoners uit deze wijk de samenleving een beetje mooier te
maken. Gedacht wordt aan een speelgoedbeurs met Sinterklaas, verbinding
met de kinderbijbelgroep en tienergroep, een gezamenlijke maaltijd voor
mensen die eenzaam zijn, een verbinding met de Emancipatiegroep voor
Vrouwen met Ambitie (EVA), waarbij taal en spiritualiteit centraal staat. We
zullen daarover binnenkort meer berichten. Mocht u benieuwd zijn wat we van
plan zijn en/of wilt u meewerken aan het ontwikkelen van activiteiten, neem
dan contact op met Johan van der Leest (vdleest@hotmail.com of 06 39209192)
3. Een andere verbinding die langzaamaan meer vorm kan gaan krijgen is De
Vredekijker. Een project dat begin volgend jaar opgepakt gaat worden rondom
kunst en de basisscholen in Uden. We zijn daarover in gesprek met Thijmen
van Loenen. Verdere bijzonderheden hierover volgen.
4. Op het gebied van onze visie op de toekomst en het verder vormgeven aan
een bloeiende Kapelgemeenschap hebben we contact gelegd met Arjan
Broers, één van de inspirators die ons, samen met Anne Spies, op weg heeft
geholpen tijdens de cursus ‘Bezield Spreken’. Arjan heeft ons op het spoor
gezet van Eva Martens uit Nijmegen. Op korte termijn hebben wij een gesprek
met haar. Daarover meer in het volgende Bestuursbericht.
5. Een andere ‘partner’ waar we binnenkort mee in gesprek willen gaan is
UdenaarDeToekomst. Deze organisatie houdt zich op diverse terreinen bezig
met de ontwikkelingen in Uden, waarbij ze zich vooral richten op initiatieven
die voortkomen uit betrokkenheid van burgers en niet primair vanuit het
bedrijfsleven. Als daar mee gesproken is, dan zullen we daarover een
volgende keer berichten.
6. In de pogingen die we doen om onze activiteiten in de publiciteit te krijgen,
merken we dat het niet altijd loopt zoals we graag zouden willen.
Bij publicaties die we b.v. naar het Udens Weekblad sturen is het vaak
afwachten of het artikel geplaatst wordt en, als het geplaatst wordt, of het zo
wordt ingezet als wij graag zouden willen. Als bestuur plannen we een
afspraak in met de redactie van het Udens Weekblad over mogelijkheden.
7. De vieringen die we in de kapel houden, worden steeds vaker ondersteund,
door gebruik te maken van muziek via luidsprekers en/of beelden via de TV’s
en het grote scherm. De bediening van deze apparatuur vraagt om een
hoeveelheid benodigde kennis, om alles gestroomlijnd te laten verlopen.
Het bestuur van de Stichting Kruisherenkapel heeft aangeboden om mensen
die hierin graag ondersteuning willen bieden, te scholen in het gebruik van de
apparatuur in de kapel. Mocht u hierin een leuke taak voor uzelf zien, dan kunt
u hiervoor contact opnemen met Rolyn Arts, te bereiken via 06-83030558.
Heeft u naar aanleiding van deze Brief van de Bestuurstafel vragen of wilt u een
reactie geven op de brief, dan kan dat via info@kapelgemeenschap.nl
Namens het bestuur wensen we u hele mooie zomermaanden toe.

