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Nieuwsbrief De Kapel
Agenda
30 jan
6 feb
13 feb
20 feb
24 feb

12 uur
12 uur
12 uur
12 uur
19.30 u

27 feb 12 uur

Viering met Elcke Smits
Themalunch met de pastoraatsgroep
Viering met Feike Weeda
Viering met Bert Jan van Haarlem
Workshop polarisatie, onmacht en mooie
steentjes in de rivier (zie verderop)
Viering met Marleen Kremers

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl
en op:
www.facebook.com/kapel.eindhoven

Het secretariaat van De Kapel: Tartinistraat 5, 5654CX Eindhoven, tel 040 2519866
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Viering zondag 30 januari
En toch aanvaarden??
Het thema van vorige week was “Geroepen om heel te maken’,
vandaag gaan we verder met geroepen worden.
Geroepen om heel te maken, maar misschien ook wel een roeping
tegen wil en dank. Jeremia komt in verzet en aanvaardt zijn opdracht
uiteindelijk toch.
Hoe is dat in ons leven? Herkennen wij situaties waarin we ons
verzetten tegen iets dat ons in het leven overkomt en wat we op een gegeven moment toch
aanvaarden? Maakt die aanvaarding heel?
Deze viering is voorbereid door Elcke Smits (voorganger), Marleen Hermus en Tienke de Vries.
Thuis de viering meebeleven?
Hier kun je de liturgie downloaden.
De viering volgen via internet doe je via kerkdienst gemist.
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen.
Thuiscollecte
Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe?
Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v.
“Collectegeld”.
Corona versoepelingen
We kunnen weer koffiedrinken na afloop van de viering. Maximaal vier personen rondom twee
aan elkaar geschoven tafels. De overige regels blijven van kracht, zoals tijdens het lopen een
mondkapje op en registratie bij binnenkomst.

Kindernevendienst
Wat is het fijn in een klein groepje naar een mooi (bijbel)verhaal te luisteren. En daarna met dat
verhaal aan de slag te gaan. Erover praten, tekenen, spelen...
Daarom hier een kort verhaaltje:
Tevredenheid:
Een rijke man wandelt over het strand en ziet een visser bij zijn boot luieren
in de zon. ‘Waarom ben je niet aan het vissen’, vraagt de man.
‘Omdat ik genoeg vis heb gevangen voor vandaag’, antwoordt de visser.
‘Als je meer vis vangt, verdien je meer’.
De visser vraagt zich af wat hij met dat geld zou moeten doen.
‘Een motor kopen voor op je boot, dan kan je verder de zee op en meer
vissen vangen. Dan verdien je zoveel geld, dat je nog een boot kan kopen en zo kan je net zo je
rijk worden als ik’.
‘En wat zou ik dan doen?’vraagt de visser.
‘Je zou echt van het leven kunnen genieten’, zegt de rijke man.
‘En wat denk je dat ik nu aan het doen ben?’ vraagt de visser.
Groetjes, Berna
www.kapel-eindhoven.nl
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Themalunch 6 februari
Het Kapelberaad heeft na de laatste versoepelingen
besloten dat samen lunchen, met inachtneming van de
bekende maatregelen, weer kan.
De eerstvolgende gelegenheid doet zich al snel voor,
namelijk op 6 februari. Volgende week meer details in
het weekbericht.
Het thema is zeer toepasselijk: geven en ontvangen.
Wij nodigen jullie van harte uit dit in praktijk te brengen.
De pastoraatsgroep

Kern van ons Beraad van 13 januari
Vast agendapunt is al weer bijna twee jaar hoe het staat met de coronamaatregelen. Hoewel we
als geloofsgemeenschap het grondwettelijk recht hebben om bij elkaar te komen in vieringen,
zoeken we altijd naar een modus waarin we ook onze solidariteit uitdrukken met de wereld om
ons heen. Inmiddels zijn bezoekers weer welkom.
Eveneens een vast agendapunt is het inspiratiemoment geworden. Dirk kwam terug op de viering
van de zondag ervoor, waar het lied “God” van John Lennon ter sprake kwam. In dat nummer van
25 jaar geleden presenteert Lennon een litanie van onderwerpen waarin hij niet meer gelooft.
Als tegenhanger liet Dirk ons het lied “Ik geloof” horen van Jeroen van Merwijk met vele bekende
medezangers, dat uitsluitend gaat over onderwerpen waar zij wel in geloven!
Bij een afrondend gesprek met Dela over de afgeketste terugverhuizing naar de Kanaalstraat zijn
punten naar boven gekomen waar Dela graag met De Kapel wil samenwerken. Dat kunnen bijvoorbeeld enkele bijzondere vieringen zijn in de Studentenkapel. Om dat breder te bekijken, in
samenhang ook met aanbevelingen uit de vorige Kapeldialoog, komt er een Toekomstcommissie
die het bestuur gaat adviseren welke koers we kunnen varen. Op dit moment zijn we bezig om
leden te vinden voor deze commissie. We willen dit thema, de toekomst van De Kapel, ook in de
volgende Kapeldialoog aan de orde stellen, zodat iedereen hierover kan meepraten.
Voor 2022 hebben alle
bestuursleden zaken kunnen
aandragen voor de Lijst van
Aandachtspunten 2022. Die
punten komen voort uit
Meningen, Constateringen en
Wensen. Er kan onderscheid
gemaakt worden in de
volgende categorieën: Beleid,
Operatie, Actie en Projecten.
Vergadertijgers zullen smullen
van bijgevoegd plaatje.

Meningen,
Constateringen
Wensen

Operatie

Onderwerpen, verantwoordelijkheden

Organisatie vieringen
Kapeldialoog
Korte termijn
PR
Diaconie
Contacten onderhouden intern, extern

Acties

AVG, ICT
online vieringen
Administratie

Paul Mulder
www.kapel-eindhoven.nl

Beleid
Lange termijn

Projecten

Onderwerpen
Doelstellingen
Principes
Uitgangspunten

Samenwerking KGGs
Huisvestiging
Jubileum,Heisessie
Inspiratie impuls
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Oefenen met polarisatie, onmacht en mooie steentjes in de rivier
Op donderdag 24 februari vanaf 19.30 uur verzorgt De Kapel een workshop om te onderzoeken
hoe we elkaar kunnen ondersteunen in het omgaan met de gevolgen van onmacht, polarisatie en
(het ontbreken van) invloed. Doel hiervan is om elkaar te stimuleren door te gaan met het gooien
van mooie steentjes in de wild stromende rivier die daardoor uiteindelijk toch anders gaat
stromen.
Maatschappelijke uitdagingen die appelleren aan
gelovigen en niet-gelovigen zijn legio.
De opwarming van de aarde zal desastreuze
gevolgen hebben voor mens en natuur, voor de
verhoudingen in de wereld, voor de nu al
schrijnende ongelijkheid in welvaart en kansen.
Migratieproblematiek is daar deels aan gelieerd,
naast de vele haarden van conflict en oorlog en
de hieraan gekoppelde vluchtelingenproblematiek. Armoede, ook in rijke landen, trekt
een scheidingslijn door de samenleving. Diaconie
is nog steeds urgent. Binnen De Kapel zetten
velen zich in voor die maatschappelijke
problemen.
In het klein, in het groot. Niet alleen vanuit een
sociaal of politiek engagement maar zeker ook in
het verlengde van onze geloofsovertuiging.

IN GESPREK OVER CHRISTEN ZIJN IN DEZE WERELD
We willen vier thema’s , sentimenten zo je wilt,
bespreekbaar maken in rondetafelgesprekken:
INVLOED. Hoe kunnen we een vuist maken,
invloed uitoefenen op bestuur en
besluitvorming, op opinie en onderwijs, op
politiek en buurtgesprekken. Kleine daden
van verzet, kleine zaadjes van beloftevolle
duurzaamheidsacties, samenwerken met
elkaar, met maatschappelijke organisaties?
Hoe kunnen we krachtiger lobbyen?
POLARISATIE. Er zijn veel redenen te noemen maar
feit is dat er rondom vele maatschappelijke
thema’s meteen polarisatie optreedt, ook
binnen de kerken en binnen De Kapel. Hoe
gaan we daarmee om? Wat kunnen we doen
om polarisatie in te dammen, te vermijden?
ONMACHT. Het probleem is te groot, vooruitgang
te gering, wat we doen wordt ervaren als een
druppel op de gloeiende plaat? Wegkijken,
drukke agenda’s, het niet meer weten wat te
doen, alleen nog doneren, frustratie,
afhaken. Hoe kunnen we daarmee omgaan,
hoe voorkomen we dat de accu leeg raakt,
dat we gedesillusioneerd raken, dat we NEE
moeten zeggen? Kunnen we elkaar
inspireren, een riem onder het hart steken?
Elkaar helpen?

Genoeg als je weet dat je niet de enige bent,
dat je niet alleen staat.
En dat er lichtpunten zijn,
voorbeelden van kleine steentjes.

KLEINE STEENTJES DIE DE STROMING VAN DE
RIVIER VERLEGGEN. Elke reis begint met een
eerste stap, ook bergop. Er bestaan vele, vele
kleine pareltjes die ons stimuleren,
bemoedigen, uitdagen aan te haken of te
kopiëren. Welke zijn die steentjes die de
rivier hebben verlegd? Er is geen copyright
op goede acties.

www.kapel-eindhoven.nl
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Een (kleine) geloofsgemeenschap kan droom en daad, met hart en ziel samenbrengen.
Een gemeenschap in geestverwantschap kan inspireren, troosten. Gemeenschappelijk de
schouders ergens onder zetten betekent samenwerken, krachten bundelen. Maar….. het vergt
een lange adem; het is geen eenvoudige weg om te gaan. Activisme put uit. Frustratie, wanhoop,
moedeloosheid, onrecht kunnen gemakkelijk te veel worden.
Een paar initiatiefnemers onder ons kwamen
dan ook op het idee om juist hierom met
elkaar ervaringen en gevoelens te delen, uit
te wisselen én….. elkaar te bemoedigen! Niet
door de geschetste problemen uit te diepen
(dat gebeurt aan andere gesprekstafels) maar
door te kijken wat dat doet met mensen, ook
met ons. Met elkaar die frustraties, wanhoop,
machteloosheid en moeheid delen. Net zo
goed als opstekers, invloed, lichtpunten,
vertrouwen in de toekomst. Daarover willen
we in gesprek gaan, aan tafel , in kleine
groepen. Luisterend, zoekend, inspirerend, stimulerend. Er valt geen gelijk of ongelijk te behalen,
geen plan van aanpak te maken.
Plaats: Johanneskerk
Tijd: 24 februari vanaf 19.30 uur (koffie en thee)
Meld je aan bij Sjef Ernes of bij Rob Weijs via een mail aan nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl

NB: op 12 maart 2022 zal een landelijke ontmoetings-en studiedag worden georganiseerd door de
Kleine Geloofsgemeenschappen in Nederland rond exact ditzelfde thema ‘Christen zijn in deze
wereld (en dat valt niet mee)’. De Kapel is samen met Oase, Oud-Katholieken, SOVE en de
Augustijnengemeenschap organisator. Er zullen van deze organisatie enkele mensen meedoen om
ervaring op te doen, om zo de workshops op 12 maart (nog) beter voor te bereiden. Uitnodigingen
daarvoor volgen nog.

Inspiratie Impuls - Ruimte voor het goede –
De Kapel Eindhoven organiseert zondag 6 maart een Inspiratie Impuls: een dagdeel waarin
inspiratie en ontmoeting centraal staan. Het thema is “Laat het goede ontluiken”. Het belooft
een mooie ochtend te worden met een meditatief moment, een bijzondere wandeling,
inspirerende workshops en uitwisseling. Het programma duurt waarschijnlijk van 10 tot 13 uur
als we een geschikte locatie in Eindhoven vinden (anders wordt het van 12 tot15 uur in de
Johanneskerk). Op de website https://kapel-eindhoven.nl/inspiratie-impuls vind je meer
informatie. Je kunt je daar tot uiterlijk vrijdag 4 maart aanmelden. De Inspiratie Impuls staat open
voor iedereen, dus voel je welkom en neem gerust iemand mee!
Berna, Joan en Feike

www.kapel-eindhoven.nl

Februari 2022

Calamiteitenplan in de koorkast
De Johanneskerk heeft ons een calamiteitenplan gestuurd. Het is
opgehangen aan de binnenkant van de deur van koorkast (direct rechts na
de kerkzaaluitgang die je het snelst naar de koffie brengt. Goed idee als je
dat plan eens inkijkt.
Een ding heeft misschien nog wat extra aandacht nodig. Een reëel risico is
dat er een keer een reanimatie nodig is. Dan telt elke seconde. Snel contact
met 112 zorgt ervoor dat er een vrijwilliger komt met een EAD-toestel.
Verder willen we graag weten welke Kapelbezoekers EHBO-capaciteiten hebben. Zou je dat
willen doorgeven aan nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl?

MIST 2
Opnieuw was er dichte mist op Eindhoven Airport. Het was zeer druk in de terminal. De toegang
tot de security was gesloten, en mensen stonden dicht opeengepakt tegen elkaar aan te dringen.
Er hing spanning in de lucht, mensen waren ongeduldig en boos. Marechaussees keken toe. Toen
ging de toegang open en de terminal stroomde vrij snel leeg. De situatie begon weer op normaal
te lijken. Ik sprak een paar marechaussees aan. Ze zeiden dat het een belangrijke taak is om de
mensen rustig te houden. In zo’n situatie zijn ze al gauw opgewonden. Zeker als er alcohol bij
komt kijken, kan het uit de hand lopen. Als ze daar alleen maar staan, werkt dat al rustgevend.
De marechaussee is belangrijk op het vliegveld. Ik heb ze zegen op hun werk gewenst.
Ook de gebedsruimte van het vliegveld is een
rustgevende plek. Even uitblazen, even je emoties
neerleggen in een gebed of een meditatie. Een plek
waar je je verhaal kwijt kan. Emoties reguleren.
Zorgen dat die emoties niet uit de hand lopen, maar
een plek krijgen. Een fysieke plek, of een plek bij God.
Hoe nodig is dat in deze tijd, als iets niet bevalt?
Mirjam van Nie, pastor Eindhoven Airport
mvannie@planet.nl

Heb je een rugzak voor een vluchteling?
De Huiskamer heeft kluisjes voor vluchtelingen die op
straat slapen. Voor persoonlijke bezittingen, wat kleren,
wat eten, een deken of slaapzak. Maar hoe neem je dat
mee als je op straat slaapt? Een rugzak zou een mooie
oplossing zijn. Heb jij er op zolder nog een liggen uit jouw
backpacktijd? Dan kun je daar een vluchteling blij mee
maken. Inleveren kan van maandag t/m vrijdag bij de
Huiskamer op de Lichtstraat 376.
Heb je geen rugzak en wil je toch bijdragen, dan kan dat
via deze link van de Huiskamer.
www.kapel-eindhoven.nl
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Overlijden Thich Nhat Hanh
De Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh is een belangrijke
inspirator geweest waardoor mindfulness een algemeen
bekend begrip is geworden. In Eindhoven is zijn voorbeeld
aanleiding geweest om de Eindhoven University Sangha op
te bouwen. In de beginjaren gebeurde dat met wekelijkse
Thich Nhat Hanh, overleden op 22 januari 2022
sessies in de Studentenkapel. Tegenwoordig komt de groep
bij elkaar in de Schatkamer aan het Mimosaplein: ehv-uni-sangha.blogspot.com
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