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Datum

Tijd Wat

Bijzonderheden

Waar

31-mrt-19 10.00 Woord&Communieviering Samenzang met cantor
John Hilhorst
2-apr-19 8.30 Eucharistieviering
4-apr-19 8.30 Eucharistieviering
4-apr-19 19.00 Meditatiebijeenkomst
7-apr-19 10.00 Thematische viering van Pauluskwintet
Woord&Gebed

Kruisherenkapel

9-apr-19
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Kruisherenkapel
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16-apr-19 8.30
18-apr-19 8.30
18-apr-19
18-apr-19 19.30

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Meditatieviering
Eucharistieviering
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Palmzondag:
Ter Lindekoor

Kruisherenkapel
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Kruisherenkapel
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Witte donderdag: PiusX
Intervalkoor
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Pauluskwintet

Kruisherenkapel

Mistral
Ter Lindekoor
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19-apr-19 19.30 Goede Vrijdagviering
PASEN
20-apr-19 17.00 Kinder Paasviering
20-apr-19 19.30 Paaswake
21-apr-19 10.00 Paasmorgen:
Eucharistieviering
22-apr-19
Geen viering
23-apr-19 8.30 Eucharistieviering
25-apr-19 8.30 Eucharistieviering
25-apr-19 19.00 Meditatiebijeenkomst
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28-apr-19 10.00 Eucharistieviering

Samenzang
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Kruisherenkapel
Kruisherenkapel
Let op: St. Jan-Vergaderzaal 5de etage
Kruisherenkapel
Wijzigingen voorbehouden

Tijd voor verandering
Tijd voor verwondering
Tijd voor de aarde
De hoogste tijd!!!!!!!!!
Klimaatcrisis, klimaatverandering!
Het zijn woorden die we lezen in de krant en
horen op tv. Heeft dit ook iets te maken met de
relatie tussen God en de wereld en de plaats
van ons mensen daarbinnen?
In deze viering verwonderen wij ons over de
onderlinge verbondenheid van alle schepselen

en Gods aanwezigheid in de natuur. Gaan we
er aan meewerken om dit te behouden? Of
werken we Gods scheppingsplan tegen? En
wáchten we daar nog mee? Of doen we het nú!
Hierop gaan we ons bezinnen in de viering van
Woord en Gebed op zondag 7 april. Het
Pauluskwintet ondersteunt onze zang met
Janneke van Vught aan de piano.
Werkgroep Viering Woord en Gebed

VASTENACTIE 2019
In het oosten van Congo, in de provincie NoordKivu, is de vrede na ruim 50 jaar nog steeds ver

te zoeken. Rebellen vechten met het
regeringsleger, de politieke situatie is instabiel
en er zijn veel vluchtelingen uit omliggende
landen. Geweld is bijna normaal goed.
De Kruisheren in Musienene vonden het hoog
tijd voor verandering en startten een project
voor de jeugd en jongeren. D.m.v. gesprekken,

trainingen, muziek en dans leren de jongeren
actief aan vrede te werken. In de korte tijd dat
ze bezig zijn, doen er al 150 jongeren mee! Zij
vragen
om
een
bijdrage
voor
muziekinstrumenten en een geluidsinstallatie.
Kunnen de Kruisheren op onze steun rekenen?
Natuurlijk mag U uw bijdrage ook overmaken
op rek.nr. NL73 ABNA 0625 4828 91 t.n.v.
Missieprokuur Kruisheren o.v.v. Uden helpt
Congo. De Missieprokuur is een ANBI-instelling
(ANBI-nr 806715236). Uw gift is dus aftrekbaar
van de belasting. Van harte bij u aanbevolen!

OVERZICHT GOEDE WEEK
Palmzondag,
14
april
10.00
uur:
Eucharistieviering en palmwijding met het Ter
Lindekoor.
Witte Donderdag 18 april 19.30 uur:
Eucharistieviering met het PiusX Intervalkoor.
Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur: Goede
Vrijdagviering met het PaulusKwintet.
Kinder-Paasviering 20 april 17.00 uur: Viering
voor en met kinderen en hun ouders.
Paaswake
20
april
19.30
uur:
Eucharistieviering met Koor en Tekstgroep
Mistral.
Paaszondag
21
april
10.00
uur:
Eucharistieviering met het Ter Lindekoor.
Paasmaandag 22 april: geen viering.
U bent van harte welkom!

BEZINNING ROND DE 7 WOORDEN VAN
JEZUS OP HET KRUIS
In de viering van Goede Vrijdag op 19 april om
19.30 uur staan wij stil bij de 7 woorden die Jezus
uitsprak in de laatste uren voor zijn dood. Stuk
voor stuk woorden en gedachten die ons aan het
denken zetten: wat betekenen zij voor ons in
2019? Wij sluiten daarbij aan bij het thema van
de Veertigdagentijd “Tijd voor verandering”.

Voordat een wezenlijke verandering in denken en
doen, in levenshouding en mentaliteit mogelijk
wordt, wordt het even donker en duister. Zoals we
dat in het lijdensverhaal van het evangelie bij
Jezus zien gebeuren: “God, mijn God, waarom
hebt Ge mij verlaten?”
Jezus van Nazareth
heeft het uitgehouden,
is er doorheen gegaan
en
heeft
leven
gevonden dat sterker is
dan de dood.
Door
teksten
ter
bezinning,
gebeden,
liederen en stilte staan
wij stil bij die 7 woorden
aan het Kruis met de
vraag: wat betekenen
zij voor onze levensweg.
Ieder is van harte welkom bij deze viering, die
wordt verzorgd door de werkgroep viering Woord
en Gebed, waarbij medewerking wordt verleend
door het Pauluskwartet met Janneke van Vught
aan de piano.

KINDERVIERING OP PASEN
In een Kinder-Paasviering zal uitgelegd worden
wat Pasen is en het paasverhaal verteld worden,
met mooie tekeningen die op schermen zullen
worden getoond. Naast een gebed en gedichtje
gaan we ook liedjes zingen. De viering is op
zaterdag 20 april. We beginnen om 17.00 uur en
het zal ongeveer 40 minuten duren.
We hopen dat we, samen met een heleboel
kinderen van alle leeftijden, er een sfeervolle
viering van kunnen maken. Natuurlijk zijn ook
vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden van harte welkom. Tot dan.
Werkgroep kindervieringen

PAASWAKE MET MISTRAL
Op zaterdagavond 20 april om 19.30 u zal het
koor Mistral zingen in de Paaswake. Kruisheer
Rein Vaanhold zal mede voorgaan in de
eucharistieviering.
Het thema van de Vastenperiode en van deze
viering is: Tijd voor verandering.
Door de donkerte van de Paasweek bereiken we
Paaszaterdag. Jezus’ lijdensweg zal niet het
einde zijn. Het licht breekt door na de sombere
Goede Vrijdag. Dit licht biedt zicht op een betere
toekomst.
Het licht brengt mensen misschien een positief
beeld van wat mogelijk is. Iedereen kan hier het
begin van een nieuw leven vinden! Het lentelicht
straalt uit in mensen en zij voelen zich herboren.
Zij getuigen van nieuw licht. Durven wij te geloven
in nieuw leven?

In deze viering zal zowel vuur als water worden
gewijd. Het koor zingt liederen over vuur, helder
licht en over water. Moge dit licht ons bijlichten en
helpen met onze nieuwe levensdoelen.
U bent van harte welkom samen de start van
Pasen te vieren.

J.C.S. – DE REIS GAAT DOOR!
De oproep om de musical ’Jesus Christ
Superstar’ in Amsterdam te bezoeken, was niet
aan dovemans oren gericht. Er zijn 28
aanmeldingen, en op zaterdag13 april
vertrekken de deelnemers rond 11.30 uur bij de
Kruisherenkapel. Een reactie van één van de
deelnemers: "Deze musical stond op mijn lijstje,
maar voor mij alleen zo'n onderneming. Ik ben
blij dat de Kruisherenkapel dit mogelijk maakt "!

50 JAAR!

echt jongerenkoor meer was. Daarom werd in
1995 de naam veranderd in ‘Mistral’. Sinds
2007
is
Mistral
verbonden
aan
de
Kruisherenkapel.
Op 19 mei wordt het jubileum gevierd met een
bijzondere eucharistieviering waarin rector
Rein Vaanhold en emeritus-pastoor Inno
Ponsioen zullen voorgaan (Pastoor Ponsioen is
altijd een groot animator van zowel het
jongerenkoor als Mistral geweest!). Het koor
zingt de Missa Mistral, die speciaal voor deze
gelegenheid gecomponeerd is door dirigent
Niels van Dalsum.
Schrijft u het vast in uw agenda. Mocht u méér
willen weten over verleden, heden en toekomst,
kijkt u dan even op de vernieuwde website
www.mistraluden.nl.

VERVOER GEVRAAGD !
Wie zou chauffeur willen zijn voor een lid van
onze Kapelgemeenschap die graag naar de
viering op zondagmorgen wil komen en daarna
het kopje koffie wil drinken??
Zij heeft door een val moeite met lopen en kan
daarom niet meer wandelend naar de kapel
komen. Het hoeft niet iedere zondag maar zo
nu en dan zou zij heel graag hiervoor willen
afspreken. Adres is in de buurt van de
Kennedylaan.
Meld u zich graag hiervoor aan bij het
Kapelteam: tel.: 06-4096 6338 of via
emailadres: info@kapelgemeenschap.nl.
Met hartelijke dank van de werkgroep
VERBINDEN.

KAPELPOST
De volgende KAPELPOST verschijnt zondag 28
april 2019. Kopij kan tot UITERLIJK 22 april worden
aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.
Mistral in 1996

In 1969 werd het Jongerenkoor St.Petrus
opgericht ter gelegenheid van het 25-jarig
priesterjubileum van pastoor van der Heijden.
Ondanks de vele ups en downs heeft het koor
het volgehouden. Begin ’90-er jaren werd de
maximumleeftijd opgeschroefd, omdat het geen

Uitgebreidere en actuelere informatie over alle
genoemde onderwerpen vindt u op
www.kapelgemeenschap.nl
KapelPost is ook te downloaden via de website van de
Kapelgemeenschap.
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