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BESTE MENSEN, 

Hebt u dat ook? Dat je in het voorjaar bijna niet kunt wachten totdat het lichter wordt en er groen aan de 

bomen verschijnt? Het lijkt erg op de vastentijd, wachten op nieuw leven… 

Dat doen we in de vieringen van deze maand en natuurlijk ook in de goede week. De vieringen zijn een 

voorbereiding op het feest van Pasen. We kijken er naar uit, ieder op zijn of haar eigen manier en toch ook 

samen. We wensen iedereen een mooie voorbereidingstijd. 

  

VIERINGEN IN MAART:                               VOORGANGERS 

Zondag       05 maart        10.00 uur            Sylvia Scholten en Marjo Noy 

 

Zondag      12 maart         10.00 uur            Erick Mickers 

 

Zondag      19 maart         10.00 uur             Mechteld Mickers en Kees van der Wijst  

 

Zondag      26 maart         10.00 uur             Jeanne en Johan van der Leest en Hans Nieuwkamp 

 

Zondag      02 april            10.00 uur             Henk Trimbach en Marjo Noy 

 

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK: Over deze vieringen is nog geen informatie beschikbaar, maar we wilden u 

vast informeren over de vieringen in de goede week. 

 

Donderdag  06 april           19.30 uur            Niels van Dalsum en Mechteld Mickers 

      Witte donderdag  

 

Vrijdag          07 april           19.30 uur            Jeanne van Boxtel en Mieke Dik 

       Goede vrijdag 

 

Zaterdag       08 april           19.30 uur           Erick Mickers, samen met Mistral 

        Paaswake 

 

Zondag         09 april            10.00 uur           Henk Trimbach, samen met het Ter Linde koor       

        Eerste Paasdag 

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. 

 

ZONDAG 12 MAART. 

‘Op zoek naar je eigen bron.’ 

Waar krijg je energie van? 

Waar put jij kracht uit, als het leven tegen zit? 

Waar leef jij van op? 

Wie of wat helpt ons in het leven, om ten volle te leven?   

In deze viering worden we uitgedaagd een bron te vinden, 

waar we niet afhankelijk van worden, maar die ons bevrijdt, ons voedt en energie geeft, 

zodat we zelf een bron worden voor anderen.  

 

ZONDAG 19 MAART, viering met Mistral 

'Geef ons doof en blind, weer ogen van een kind 

Dat ons de oren open gaan, leer ons zienderogen horen'.  

Deze regels uit het openingslied hebben wij als thema gekozen voor de viering.. 

In het evangelie lezen we hoe Jezus een blinde man zicht geeft,  

daarover gaat deze viering op deze zondag, halverwege de vastentijd. 

Hoe kun je zien? Wat zie je dan? Wat is er voor nodig om te zien en te horen wat een ander nodig heeft? 

Op deze vragen proberen we een antwoord te vinden. Graag doen we dat samen met u. 

De viering begint om 10.00u en na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten  

en na te praten bij een kopje koffie of thee. 

 

ZONDAG 26 MAART  

Vandaag is de lezing uit het evangelie over de opwekking van Lazarus onderwerp van de meditatieve viering. 

Jezus noemt Lazarus bij naam en wekt hem op. Mensen uit de letterlijke dood opwekken is ons niet gegeven, 

maar mensen weer zin in het leven geven, dat kunnen we wel.  

In deze viering zullen teksten en bezinning gecombineerd worden met mediatieve muziek en stiltes. U bent van 

harte welkom. 

 

ZONDAG 2 APRIL 

De ezel, een lastdier, bestemd om te dienen, draagt vandaag, Palmzondag, een koning op z'n rug,  

een koning in dienstbaarheid.  

Op het eerste gezicht past het niet, een koning hoort niet gedragen te worden door een ezel; bij een koning 

hoort een koninklijke zetel. En toch misstaat die ezel niet bij deze profeet uit Nazareth, die zich ten dienste 

stelde van anderen.  

Een eenvoudige man die de discussie met de machtigen van zijn tijd niet uit de weg ging.  

En de ezel wordt voor even zijn koninklijke zetel. 

 

VAN HET BESTUUR  

Op de nieuwjaarsreceptie is verteld dat het bestuur graag op de hoogte is van het afscheid van werkgroep 

leden. We kunnen dat afscheid dan ook vermelden in de Kapelpost en het bestuur wil in overleg een financiële 

waardering bijdragen aan zo’n afscheid.  Daarom is het fijn als het doorgegeven wordt aan het secretariaat als 

en van de werkgroepleden afscheid neemt. Dus geef het aub door! 

 

 

 

NOG EEN KEERTJE ONDER UW AANDACHT; VASTENACTIE 2023 VOOR LUBERO (CONGO) 



Voor het Vastenactie van dit jaar vragen de Congolese Kruisheren onze 

aandacht op 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 op 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! 

 

VASTENACTIE EN VASTENMAALTIJD, een uitnodiging om mee te doen 

‘Even minderen voor een ander…’ 

Vastentijd, een tijd van bezinning, een tijd om het met wat minder te doen, wellicht geld en aandacht te delen 

met een ander mens die uw steun hard nodig heeft. 

De veertigdagentijd, met daarbij traditioneel onze aandacht voor de Vastenactie, dit jaar een project voor de 

Stichting Vrienden van Brazilië. Zij ondersteunen het missiewerk van zuster Odiliana Smits uit Odiliapeel. 

Het onderhoud aan een school is door het gebrek aan voldoende financiële middelen ver achtergebleven. De 

huidige situatie is zo erg, dat de toiletten en de keuken oud en versleten zijn. Er is ook geen gelegenheid om 

de kinderen te verschonen, die niet zindelijk zijn. Er moet een sanitair blok gemaakt worden met 

kinderurinoirs, douche en een kleedtafel met fonteintje en de renovatie van de keuken om weer hygiënisch 

verantwoord te koken. 

De M.O.V. organiseert ook dit jaar weer een vastenmaaltijd. Met deze solidariteitsmaaltijd willen we samen 

zijn, samen eten, samen bezinnen en ons verbonden weten met onze noodlijdende medemens; de kosten 

bedragen € 13.50 per persoon. 

U bent van harte welkom op dinsdag 28 maart a.s. in het Parochiecentrum, Kerkstraat 25 in Uden, aanvang 

18.00 uur. Aanmelden bij het parochiecentrum, 0413 – 263154, of per email via: info@parochiesintpetrus.nl. 

Ook zullen tijdens de hele veertigdagentijd in alle kerken van onze parochie collectebussen of mandjes voor 

dit goede doel te vinden zijn. 

Of u kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL25 RABO 017 49 48 999, t.n.v. ‘Vastenactie 2023’. 

Uw bijdrage is welkom en noodzakelijk! 

Alvast hartelijk dank ! 

Een delegatie van de Kapelgemeenschap heeft zich hiervoor al ingeschreven. 

Doet u ook mee? Meld u dan zelf aan. Wij zeggen graag tot 28 maart!! 

Werkgroep Verdiepen en Verbinden: Heddy Bodewes, Jeanne Raijmakers, Thijmen van Loenen en Ineke Schlatmann 



HET GODSBEELD VAN… 

Zondag, 5 Februari j.l. Ik was om 10.00 uur weer in kapel om samen met de 

kapelgemeenschap te zijn en de zondag te vieren. ‘Doorbreken in het leven van 

de ander’  was het thema las ik op de liturgie. Had tegelijk ook de ‘Kapelpost’ voor 

Februari meegeno-men en omdat ik rijkelijk vroeg was ben ik die gaan lezen. Tikje 

op mijn schouder met een stem er achter: ‘Je bent een paar keer niet geweest!’  

Nee, niet uit nieuwsgierigheid. Ze hebben je gewoon gemist. Had een paar 

zondagen toevallig wat andere dingen gehad. Heb in een van mijn parochies in de Schermer de laatste viering 

meegemaakt. In Schermerhorn. De kerk gaat dicht, helaas! 20 Jaar geleden volledig gerenoveerd naar de eisen 

van deze tijd op inspiratie van de architect Pim van Dijk. Een warm kerkje met het altaar in het midden en 150 

stoelen in een kring er om heen. Te weinig bezoekers en de nieuwe vorm van parochies samen voegen tot één 

grote parochie leidt mede vaak tot het beëindigen van kleine geloofsgemeenschappen. Er is één zogenaamde 

‘hoofdkerk’ en daar moet elke zondag, althans in het bisdom Haarlem-Amsterdam, een Eucharistieviering zijn. 

Maar daar hebben de kleinere dorpen geen binding mee. Liggen vaak kilometers uit elkaar. Vieringen onder 

leiding van parochianen worden bij het kerkinstituut oogluikend toegestaan, maar liever niet. De opleiding is 

ook gestopt, maar werd ook niet van harte toegejuicht. Jammer! De zondag daarop was er een ‘snertconcert’ 

in Erp en daar wilde ik bij zijn. De zondag daarop verkouden en . . . een positieve testuitslag, dus dan maar een 

paar dagen onderduiken! Toch leuk als ze je missen. Een hechte kapelgemeenschap en daar gaat het natuurlijk 

om als je ‘Het Verhaal’ doorvertelt om van te leven!  

Een nieuwe Rubriek 

Dat is wel interessant! Het Godsbeeld van . . . Hallo, dat is geen kleinigheid. Maar wel een belangrijke vraag, 

minstens voor jezelf. Wat is jou beeld van God? Zat juist een artikel te lezen in ‘VOLZIN’, een hedendaags 

magazine om jouw wereld te verdiepen, zo laat de cover weten. Een artikel van Mounir Samuel (1989), een 

politicoloog, journalist en auteur van zo’n dertien boeken. Ben maar gelijk gestart ’s middags, anders komt er 

weer niets van.  Zijn artikel gaat over een nieuwe taal voor een nieuw tijdperk en een klein onderdeel ging over 

‘Bijbelvertaling en Godsbeeld’. Ons Godsbeeld wordt in ieder geval mede bepaald door het ‘Verhaal dat al 

eeuwen gaat…’. De eerste Bijbelvertalingen spelen daarin een grote rol. Koning Jacobus I van Engeland gaf 

opdracht, zo schrijft hij, tot een vertaling van de Bijbel in het Engels. In de  uiteindelijke King James Bible, die in 

1611 verscheen werd in lijn met de grondtekst voor God een onzijdig persoonlijk voornaamwoord gebruikt: 

They, Thou en Thy. Hierdoor kent het Engels al eeuwenlang een (goddelijk) alternatief voor ‘zij/haar’ en ‘hij/hem’. 

Later werd echter aan God wel weer een mannelijk persoonlijk voornaamwoord gegeven. In 1681 werd door 

de Synode van Dordrecht besloten om een Nederlandse Bijbelvertaling van de oorspronkelijke Hebreeuwse, 

Aramese en Griekse grondteksten te maken. De Staten-Generaal draaide voor de kosten op en werd daardoor 

de naamgever: ‘De (Protestantse) Statenvertaling’. Deze  verscheen in 1935 (mijn geboortejaar) en God werd 

een HIJ/HEM. En dat is Die nog steeds. In de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 van het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap is God – ondanks protest – nog steeds een HIJ. Het argument? De gelovige zou aan een 

vrouwelijk of onzijdig persoonlijk voornaamwoord te veel aanstoot nemen. 

Hoe zit het nu met mijn Godsbeeld? 

In de Bijbel wordt dus een mannelijke God gepresenteerd. Je zou kunnen zeggen dat daarmee de aardse man 

boven de vrouw geplaatst wordt. Van Adam werd de eerste man en niet ‘de mens van rode aarde’ gemaakt 

(wat hij in de grondtekst eigenlijk was). Ook werd voor het gemak vergeten, zo schrijft Mounir Samuel nog 

steeds, wat het betekent dat God de mens mannelijk en vrouwelijk schiep naar Diens gelijk en dus niet man én 

vrouw (Genesis 1;27). God zelf is in de grondtekst geen Hij. De Hebreeuwse naam voor God, el Shaddai, die 48 

keer voorkomt in het Oude Testament, werd in het Nederlands vertaald als ‘Almachtige God’. En zo is er de 

eeuwen lang al na gedacht over ‘Die er is’ en Die wij God noemen. Vader, Zoon en heilige Geest, zo beginnen 

en eindigen we vaak de bijeenkomsten van geloofsgemeenschappen, namen die we in het Nieuwe Testament 

ook vaak tegenkomen. Jezus laat zich horen op deze zondag van 5 februari j.l.  door de evangelist Mattheüs: 

Jullie zijn het zout der aarde! Als jullie kracht er niet meer is, waar blijven we dan? Kun je het net zo goed 

weggooien. Jullie zijn het licht, als je dat niet meer wilt zijn, wat moeten mensen dan die alle kracht en licht 

moeten missen?  Het was al weer een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Turkije en Syrië worden 



getroffen door een hevige aardbeving! Een grotere oproep om er te zijn voor elkaar en vooral voor hen die alle 

kracht en licht missen kun je je niet voorstellen. Als ik al een beeld van God wat mezelf betreft heb, dan zit het 

in die richting. Nee, geen man of vrouw, maar ‘er zijn voor elkaar en voor jezelf!’  Zijn naam Jahweh, meestal in 

het Hebreeuws aangegeven met vier hoofdletter JHWH ben ik langzamerhand gaan zien als een gebeuren: God 

gebeurt! In mensen, in mij!  

‘IK ZAL ER ZIJN’. Daar heb ik een beeld bij, mijn ouders, vrienden en vriendinnen en allen die mij dierbaar zijn 

en die er voor mij waren of zijn en voor wie ik er kan zijn. 

Mijn ogen dwalen rond in de kapel. Recht voor mij de prachtige glas-in-loodramen 

uit het atelier F. Nicolas (Roermond, 1906). In de nok van het middelste raam troont 

‘God de Vader’, ‘Die er is’ en ziet mij, ziet alles. Het alziende oog ontbreekt er nog aan. 

Die driehoek (Vader, Zoon en Heilige Geest) met dat oog, waar ik in  mijn jeugd nog 

wel eens mee werd geconfronteerd en dat me min of meer 

angst inboezemde. ‘Hij’ ziet alles! Ook van mij. Het goede, maar zeker ook het kwade! 

Later dacht ik: ‘Die er is’ kijkt me aan, zeker op momenten van nood of geweld. Als je 

elkaar goed in de ogen kijkt, ga je wat doen. Probeer je hoe gebrekkig vaak ook er voor 

de ander te zijn. Een beetje ‘God’ te zijn zeg maar. ‘God ligt heel dicht bij ‘goed’. De 

handen wijd uitgestrekt, zo van: ‘Kom maar, altijd goed!’ Daar kan ik mee vooruit. Als er 

een God is dan wordt Die alleen maar zichtbaar in ons mensen, in  jou en in mij! En dat is niet voor later, maar 

voor nu! Niet in het ‘hiernamaals’, maar in het ‘hiernumaals’.  Als je in een God gelooft, Die er is, dan kan dat 

alleen zichtbaar worden denk ik in ons mensen, in de zorg voor elkaar en alles wat leeft! En we hebben een 

verhaal! Hetzelfde verhaal als van die mens Jezus, voortbouwend op veel oudere verhalen van mensen, die zich 

een Godsbeeld trachtten te vormen en ons kunnen helpen ons eigen Godsbeeld te vormen. Het is het verhaal 

van ons mensen met al haar goede en minder goede kanten. Daarom is het goed van tijd tot tijd  bij elkaar te 

komen en met dat verhaal ons Godsbeeld te blijven toetsen. We zongen het ook al eeuwen lang in de bekende 

hymne: Ubi Caritas en amor, Deus ibi est – Daar waar zorg (vriendschap) is en liefde, daar is God! De 

oecumenische Taizé Gemeenschap in Frankrijk nam het op in haar eenvoudige liederenbundel en ook de 

kapelgemeenschap zingt het van tijd tot tijd. Zo eenvoudig kan het zijn of toch niet? We zullen er altijd wel mee 

bezig  blijven en daarbij hebben we elkaar nodig en het verhaal, dat zal blijven gaan, hoe en waar dan ook!                                                                                                                                                            

Hans Nieuwkamp 

 

DE ENGEL VAN DE EDELMOEDIGHEID; de tekst is van Anselm Grün 

 

Als we de engel van de edelmoedigheid vertrouwen, 

Zal onze benauwdheid wijken. De engel van de Edelmoedigheid zal 

zijn brede vleugels over ons uitspreiden. Dat bewaart ons ervoor alles 

met onze bekrompen blik te bekijken. Mag de engel van de 

edelmoedigheid je in aanraking brengen met je eigen ruimte, met de 

grote moed die je in je hebt. Je hebt een ruim hart. Laat je door de 

engel van de Edelmoedigheid steeds herinneren aan je lange adem, aan je goedgeefsheid, aan je ruime en 

grote hart. 
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