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Beste mensen, 

Na een sombere januarimaand, want veel grijs weer, hopen we nu op een 

maand met meer licht. 

Er zijn zelfs al sneeuwklokjes en krokussen gezien!  

De vrolijkheid komt deze maand van 

carnaval, wat automatisch betekent dat 

we ons ook gaan voorbereiden op 

Pasen. De vastentijd begint immers 

daags na carnaval, met Aswoensdag. Er is dan een viering waarin het 

askruisje ontvangen kan worden. Deze keer vind die plaats in de tuinkamer 

omdat de kapel die dag bezet is. 

Iedereen is natuurlijk van harte welkom. Een mooie start van de vastentijd.  

Verder willen we graag een nieuwe rubriek starten, verderop in de kapelpost 

leest u er meer over. Iedereen is uitgenodigt deze rubriek mee te vullen. Hebt u verder nog suggesties, mooie 

teksten of gedichten, dan mag u die altijd insturen. Wij zijn daar blij mee. 

                                                                                                         De redactie; Johan van der Leest en Mechteld Mickers 

 

VIERINGEN IN FEBRUARI:                         VOORGANGERS 

Zondag       05 febr.          10.00 uur           Mieke Dik en Guus Schlatmann 

 

Zondag      12 febr.           10.00 uur            Johan van der Leest 

 

Zondag      19 febr.           10.00 uur            Jeanne van Boxtel en  

 

Woensdag 22 febr.           !9.30 uur             Jeanne van der Leest en Marjo Noy 

      Aswoensdag, begin van de vastentijd 

 

Zondag      26 febr.           10.00 uur             Henk Trimbach 

 

Zondag      05 maart         10.00 uur             Sylvia Scholten en Marjo Noy 

 

ZONDAG 5 FEBRUARI 

Op deze zondag vertelt ons Jezus dat wij het zout en het licht van deze wereld zijn.  

Wij zijn zout dat smaak geeft aan het leven, wij zijn levenslicht. 

Het zout is op zijn mooist als het wordt geproefd. We kunnen andermans leven ermee kruiden, smaak geven. 

En je licht in mensen laten leven, als een bron die uitstraalt en leeft in die Ander. Het is een kwaliteit aan ons 

mensen gegeven, dat moeten we ons beseffen. Licht en zout zijn, voor de Ander. 

De mens die vraagt: God waar ben U, realiseert zich dat het antwoord van God er niet in bestaat mij te 

antwoorden, maar mij terug te sturen naar de Ander, ook al is hij een stoorzender.  

Kunnen wij zout en licht zijn voor de Ander in deze zo onrustige wereld? 

Kunnen wij die levenskracht die ons geschonken is, laten leven in de Ander?? 

 



ZONDAG 12 FEBRUARI. 
Een tijd geleden was een meisje van twee jaar in het nieuws. Ze was geboren in het Afrikaanse land Gambia 

en er was hier een verblijfsvergunning voor haar aangevraagd. Maar die werd afgewezen omdat ze in Gambia 

als jongen geregistreerd stond. En dus kon ze hier geen verblijfsvergunning krijgen. Nederland op zijn smalst. 

Als het gaat om asielzoekers die afgewezen worden hoor je regelmatig heel schrijnende verhalen waarbij de 

letter van de wet belangrijker is dan het welzijn van mensen. Dan vraag je je af: is er dan geen greintje 

menselijkheid meer in de politiek en in het ambtenaren apparaat dat deze zaken moet behandelen. Het is in 

elk geval heel onchristelijk. In de evangelieverhalen horen we Jezus steeds weer benadrukken dat mensen 

altijd belangrijker zijn dan de letter van de wet. Natuurlijk zijn er wetten nodig, dat zal niemand ontkennen, 

maar hun doel is het welzijn van mensen, maar helaas werken ze soms averechts. Daar willen we even over 

nadenken. 

 

ZONDAG 19 FEBRUARI. 

“ Voorbij Vijanddenken, Verlies elkaar niet.” 

Tijdens deze themaviering zetten we de regel “bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen” centraal. 

Geen gemakkelijke opdracht! Misschien wel te veel gevraagd?  

We gaan op zoek naar mogelijkheden.  

Daar, waar wij onze onvolmaaktheid erkennen, vinden we liefde en vergeving. Door liefde wordt het 

onmogelijke mogelijk, voorbij vijanddenken is  een plek van verbinding. 

U bent van harte welkom in deze viering, verzorgd door koor Mistral en voorganger Jeanne van Boxtel. 

 

WOENSDAG 22 FEBRUARI, as-woensdag viering. 
De viering heeft als thema: “ Voedsel voor het leven.” 

Op deze bijzondere avond start het begin van een tijd van bezinning op weg naar Pasen. 

We gaan op zoek naar de zin en betekenis van ons bezig zijn. 

De viering begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om mee stil te staan bij het begin van deze 

vastentijd. 

Voorgangers zijn Marjo Noy en Jeanne van der Leest.  

 

ZONDAG 26 FEBRUARI. 

'Voor de keuze staan' is het thema van deze meditatieve viering.  

Een verhaal over het maken van keuzes en het evangelie van deze eerste zondag van de veertigdagentijd 

-  Jezus wordt op de proef gesteld - staan centraal in de viering. Een wat kortere viering terwijl de stiltes wat 

langer zijn. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze viering. 

 

ZONDAG 5 MAART. 

Op deze tweede zondag van de vastentijd gaan we bergen beklimmen, zoals de berg van geloof. Maar daar 

hebben we wel durf voor nodig. Gaat u met ons de uitdaging aan? 

 We beginnen om 10.00u en John Hilhorst is de cantor. U bent van harte welkom. 

 

VASTENACTIE 2023 VOOR LUBERO (CONGO) 

Voor het Vastenactie van dit jaar vragen de Congolese Kruisheren onze 

aandacht voor een jongerenproject in Congo. 

Het district Lubero ligt aan de noordkant van de provincie Noord-Kivu in het 

oosten van Congo. Het is een dichtbevolkt gebied wat in de afgelopen jaren 

veel te lijden heeft gehad van oorlogshandelingen door rebellen. Het gevolg 

is dat de bevolking ontheemd raakte, veel mannen zijn gedood en kinderen 

raakte verzeild in gewapende groepen. 

De gevangenissen zijn overvol en er is te weinig aandacht voor veroordeelde kinderen. De ouders van deze 

kinderen zijn arm en wonen vaak te ver weg om hun kinderen bij te kunnen staan met financiële middelen. 



De Kruisheren zijn binnen de gevangenis een project gestart om 

de jongeren her op te voeden en ze voor te bereiden voor hun 

terugkeer in de maatschappij. Ze leren een vak in de 

timmermanswerkplaats en in de onderwijsinstelling. Het gaat 

daarbij niet alleen om de veroordeelde jongeren, maar ook als 

preventie voor jongeren onder de 18 jaar. 

Maar er is dringend behoefte aan gereedschap en materialen om 

deze jongeren een vak te leren, waarmee ze hun toekomst een 

betere invulling kunnen geven. Daarom doen de Kruisheren een 

beroep op ons! 

 

In de Vastentijd is er iedere zondag een inzameling en natuurlijk ook na de vieringen in het Paasweekend (8 

en 9 april). U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. NL73 ABNA 0625 4828 91 t.n.v. Missieprokuur 

Kruisheren o.v.v. Uden helpt Lubero. De Missieprokuur is een ANBI-instelling (ANBI-nr 806715236). Uw gift is 

dus aftrekbaar van de belasting.  

Van harte bij u aanbevolen! 

 

 

NIEUWE RUBRIEK, WE DAGEN U UIT OM MEE TE DOEN! 

 

We willen in de kapelpost een nieuwe rubriek opstarten: Het Godsbeeld van….. 

Iedereen die dat wil kan een stukje insturen waarin hij/zij zijn/haar Godsbeeld probeert te omschrijven:  

Wat is jouw beeld van God? Hoe zie jij Hem? Wie denk je dat Hij is?  

Wij zien uit naar jouw bijdrage! 

 

 

STILTEBIJEENKOMST OP DONDERDAGAVOND: 

al 12,5 jaar lang in de kapel op iedere donderdagavond een half uur lang en met een vrije inloop om hieraan 

deel te nemen! 

 

Vanaf 18.45 uur is de kapel al open en klinkt er meditatieve muziek, om 19.00 uur sluiten we de deuren en 

start de bijeenkomst. 

Die bestaat uit het voorlezen van een inspirerend stukje tekst, een enkele minuut muziek en gezamenlijk 

ongeveer 25 minuten stil zijn. 

Met muziek sluiten we de bijeenkomst weer af en krijgt u de tekst van die dag aangereikt. 

U zult merken dat het samen stil zijn in de kring uw stilte meer verdieping geeft, 

wat Catharina Visser hieronder zo mooi beschrijft. 

 

 



“IN ONZE EIGEN KERN.” 

De benedictijn John Main zegt dat God in je is, de geest van 

God woont in stilte in je hart. 

Wat je moet doen is daar binnengaan en jezelf toestaan, dat 

die mysterieuze en stille aanwezigheid in jezelf meer en meer 

werkelijkheid wordt. 

In de meditatie kun je leren zo stil te worden dat al je 

gevoelens, problemen en 

drukke gedachten wegvallen. 

En dan kan er een grote ruimte in je ontstaan, heilige Grond, 

die je draagt. 

Je leert helder zien wie je zelf bent en wie de andere mens is en je krijgt 

een vermoeden van de aanwezigheid van de Ene. 

 

Tot op ’n donderdagavond! 

De werkgroep stilte: Heddy Bodewes, Annemie Langius, Cora Hofsteede, Mariëlle Bijl, Thijmen van Loenen en 

Ineke Schlatmann. 

 

 

DE ENGEL VAN DE WAAKZAAMHEID, de tekst is van Anshelm Grün. 

 

Ik wens je de engel van de waakzaamheid toe,  

zodat je elk moment als het ware ziet 

als het belangrijkste van je leven, 

zodat je helemaal in het moment kunt zijn.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VOLGENDE KAPELPOST KOMT UIT OP 3 MAART. 

KOPIJ KAN INGELEVERD WORDEN TOT EN MET ZONDAG 26 FEBRUARI 2023 
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