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Voorwoord
De naam die ons als gemeenschap bindt, is “De Kapel”. Als ik wat dieper duik in de
oorsprong van onze naam, dan voert “Kapel” terug naar het middeleeuws Latijnse woord
“capella”, dat een verkleinwoord is van “cappa” (= “mantel”). Het heiligdom waar de
Frankische koningen de halve mantel van de heilige Martinus van Tours († 397) bewaarden,
werd naar deze relikwie genoemd. Volgens de legende sneed Sint Maarten, een Romeinse
legerofficier, voor een kou lijdende bedelaar een stuk van zijn mantel af.

Een mooie metafoor, die de betekenis van “De Kapel” interessant maakt: openstaan voor wat
er om je heen gebeurt, daarop reageren en je inbreng, iets van jezelf, delen. Dat eist ook dat
je omgeving bereid is om te ontvangen. Dus als kapelgangers voor elk-ander openstaan en
waar nodig inspringen. Die versterking van de gemeenschapszin kwam het afgelopen jaar tot
uiting toen we het tweede deel van ons 40-jarig jubileum vierden in oktober. Een reünie, een
bijeenkomst van bekenden en zielsverwanten, die allen sympathiseren met de oecumene.
We hebben daar een heel goed gevoel aan overgehouden, door de rijke herinneringen en
ervaringen, die we in al die jaren hebben
opgedaan. Tastbaar in een mooi jubileumboekje
(De Kapel van toen naar toekomst), dat alle
deelnemers die dag hebben gekregen. Het
boekje is hier te downloaden.
Gesterkt door wat we kunnen en al bereikt
hebben, is het ook belangrijk dat we onze
symbolische mantel uitdoen en delen met
anderen, buiten onze gemeenschap. Dit zal ons
en hen verrijken en doen groeien. Het is een
noodzaak om dit samen te doen met
zielsverwanten: in de regio werken vijf kleine
geloofsgemeenschappen samen om sterker te
staan in de toekomst.
Ik hoop dat we hiermee een stevige stap in de goede richting zetten in dit nieuwe jaar!

Paul Mulder
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Kapeldialoog

De laatste raadpleging van de Kapelgemeenschap vond plaats op 11 november. Zes
afmelders hadden zelfs de moeite genomen om hun standpunt over de vragen, die vooraf
aan de bezoekers waren gesteld, te mailen. Iedereen die dat wilde, is daardoor aan het
woord gekomen. Dat leverde veel standpunten op die, zoals je kunt verwachten in De Kapel,
nogal verschillen. Zo vinden velen de begintijd van de viering op zondag te laat, waardoor
sommigen nog maar zelden of helemaal niet meer komen. Anderen maakt het niet uit, of ze
vinden het zelfs prettig om rustig aan te doen op zondagmorgen.
De dialoog ging ook over de teruglopende belangstelling voor de vieringen. Of daar
oplossingen voor zijn? Ook hier weer allerlei, inderdaad nogal verschillende, ideeën.
Sommigen vinden het de moeite waard als er experimenten plaatsvinden die wellicht ook
nieuwe mensen trekken; anderen hechten aan een wat traditionelere aanpak met
bijvoorbeeld twee Bijbellezingen, die aan de overweging voorafgaan.
Verder zijn we naarstig op zoek naar vervanging voor onze dirigent Marie Astrid Vermaas.
Hoewel niet iedereen behoefte heeft aan een wekelijks nieuwsbericht, was er veel lof voor
deze berichtenservice. Een compliment voor de PR-groep die met hun nieuwsbulletins ons
goed op de hoogte houden! Ook blijft men enthousiast over de digitale versie van de
zondagse viering.
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Workshops

In de zomer van 2020 leidden enkele gesprekken tussen Joan Elkerbout, Berna Smit, Margit
van Tuijl en Feike Weeda tot het idee van de Inspiratie Impuls. Het idee ontstond om met
elkaar een retraitedag op landgoed Eikenburg vorm te geven, waar ruimte is voor meditatie,
ontmoeting, wandeling en workshops. Zo buiten in het groen, maar toch bereikbaar, zou het
vast heerlijk en aantrekkelijk zijn om een iets langer programma aan te bieden, bij gebrek
aan een echt retraitecentrum in onze stad Eindhoven. Bovendien bieden de kapel van de
Broeders van de Liefde en andere ruimtes op het terrein verschillende mogelijkheden. Ook
vinden we het met elkaar interessant - en het Kapelberaad met ons - om te verkennen hoe
we een meer spiritueel en interreligieus programma kunnen vormgeven.
Een eerste poging leek door de verscherpte maatregelen van herfst 2020 te mislukken, maar
in maart 2021 besloten we niet langer te wachten en dan maar online te gaan. De eerste
bijeenkomst had als thema ‘Levensruimte’. Terugkijkend schreven we:
“Vandaag was de eerste keer dat we een Inspiratie Impuls organiseerden. Helaas moest het
online via Zoom gebeuren. Maar toch was het een prachtige ochtend, met ongeveer 10
deelnemers. Er was een openingsritueel, een meditatieve lezing, een medicijn-wandeling, en
een workshop Pantoum schrijven met Joan en een workshop rond een gekozen beeld of
voorwerp met Margit. Kortom, het smaakt naar meer!”
Na de zomer volgde in september een tweede
aflevering, met als thema ‘Levensruimte.’
Deze keer troffen we elkaar in de
Johanneskerk, in een grote kring van bijna 20
mensen in de kerkzaal. Na de klankschaal en
het noemen van ieders naam, nam Margit ons
mee op een geleide meditatie rond het lied
Zwaartekracht van Helen Botman. Vervolgens
gingen we aan de wandel met als vraag wat
levensruimte voor jou betekent. Tot slot waren
er workshops: Berna liet haar deelnemers een
mini-opstelling maken om je ruimte in te
nemen. En Margit verkende de Atlas van de
belevingswereld. Een deelnemer schrijft: “De
afwisseling in het programma, de openheid en
verhalen van de deelnemers maakte het
geheel tot een bijzondere ervaring.”
Daarmee is de Inspiratie Impuls wat ons
betreft een welkome aanvulling van het
programma-aanbod van de Kapel, dat nieuwe mogelijkheden biedt en hopelijk ook een ander
(of nieuw) publiek aanspreekt dan de vertrouwde kapelganger. Het streven is om de
Inspiratie Impuls in 2022 drie keer te laten plaatsvinden: in maart, juni en het najaar. Hopelijk
kan het dan ook een keer op Eikenburg plaatsvinden.
Feike Weeda
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Themalunches

Onze themalunches bestaan normaal uit een korte viering in de kerkzaal en daarna het
lunch- en ontmoetingsdeel in de koffieruimte. Er is altijd een gezamenlijke afsluiting in de
vorm van een samen gezongen lied.
De themalunches zijn om ook letterlijk brood en gedachten samen te delen en zo de
onderlinge verbinding van de kapelgangers te bevorderen.
Zoals inmiddels gewoonte is geworden, hebben we in 2021 weer drie vieringen verzorgd.
Op 7 februari was dat, jammer genoeg, enkel een online viering met als thema:
(G)een wonder!
We hadden er o.a. het “Lied van alle
dagen”, van Huub Oosterhuis, bijgehaald,
omdat die in zulke prachtige, krachtige
zinnen, met “nooit…” en ”...maar” ons
bewust maakt van wat wonderen kunnen
zijn.

Op 6 juni volgde onze tweede viering. We hebben ons toen
bezig gehouden met het thema:
Drie-eenheid
Er mochten weer bezoekers in de viering aanwezig zijn en
het ging toen over God en de ‘veelkleurigheid’ waarmee Hij
zich aan ons laat zien.

Onze laatste bijdrage was de gedachtenisviering op 31 oktober met het thema:
Gedenken
We hebben aan de hand van
gedachtenisprentjes zoveel mogelijk
namen genoemd van mensen uit ons
midden die overleden zijn.
In de tafelgesprekken kwamen nog
veel meer namen en herinneringen
naar boven en deelden mensen hoe
ze hun eigen rouw ervaren.

Ada Luijten
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De Doopoudergroep

De doopoudergroep bestaat uit 11 deelnemers die elkaar kennen vanuit De Kapel. De groep
is ontstaan na een doopviering in 1999. In die tijd waren er regelmatig doopvieringen in de
kapel waarin meerdere kinderen tegelijk werden gedoopt. Na de gezamenlijke voorbereiding
zijn we als groep ouders bij elkaar blijven komen. In de eerste periode is de samenstelling
enkele keren veranderd, maar de huidige groep bestaat al vele jaren. Daardoor zijn we heel
hecht geworden. Martin van Moorsel was als pastor bij de doopviering aanwezig, maar in de
latere bijeenkomsten heeft Jef De Schepper zijn plek bij de groep overgenomen.
Jarenlang hebben we huiskamerbijeenkomsten georganiseerd met de groep, in een
frequentie van eens in de 2-3 maanden. Meestal met een thema, in het begin vooral over
hoe we de geloofsopvoeding van onze kinderen vorm gaven en hoe we zelf in het geloof
staan en dit voorleven. Maar ook boekbesprekingen en actuele en maatschappelijke thema’s
kwamen ter tafel. Als groep hebben we ook een aantal keer een viering voorbereid. Voorop
staat altijd de betrokkenheid bij De Kapel en elkaar.
In de afgelopen twee jaar zijn we als groep een beetje “stilgevallen”. De onmogelijkheden
door corona hebben ons behoorlijk geraakt. Onze intensieve gesprekken leken niet geschikt
voor digitaal communiceren, waardoor de bijeenkomsten steeds werden uitgesteld in
afwachting van versoepelingen van de maatregelen. Na de jaarwisseling staat een wandeling
gepland. Fijn om elkaar dan weer te zien, samen te zijn. Het smaakt weer naar meer,
binnenkort plannen we weer een bijeenkomst, met nieuw elan. We zien er naar uit.
Een viering in De Kapel gaat er ook zeker weer komen. Als het zover is zal dit in de
nieuwsbrief aangekondigd worden
Jaap Nauta
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Bijzondere vieringen
Het was al bijzonder dat ondanks de steeds wisselende coronabeperkingen de
zondagse vieringen toch steeds doorgingen. Wel een deel van de tijd met de
minimale bezetting die nodig was om de mensen thuis via Kerkdienstgemist te laten
meevieren. Wonderlijk was dat het totaal aantal ‘bezoekers’ op deze manier groter
was dan het gebruikelijke aantal bezoekers in de kerk.
Het was ook steeds weer improviseren wat er (niet) kon met breken en delen. In een
groot deel van de vieringen van 2021 ontbrak het gewoon. Maar op 14 april werd
breken en delen uitgebreid tot buiten de kerkmuren. Het gebroken brood werd, met
veel hygiënemaatregelen, verpakt en door vrijwilligers bij mensen thuisgebracht.
In de veertigdagentijd was het thema "Beperkt en bevrijd". Het lag voor de hand om
dat toe te passen op de coronapandemie. Enerzijds de negatieve gevoelens die alle
beperkingen met zich meebrengen, maar ook vreugde om de ontdekking van
meerdere vaccins. De pandemie confronteert ons met onze kwetsbaarheid en
geneest ons van het geloof dat we alles in de hand hebben. We worden beperkt,
maar ook bevrijd. We kunnen er meer toe komen God ook en vooral te vinden in de
kleine dingen, de tekenen van menselijke goedheid, warmte en aandacht voor elkaar.
Te zoeken naar het licht en de kansen die deze crisis ook met zich meedraagt.
Enkele keren per jaar werken we samen met andere geloofsgemeenschappen uit de
omgeving. Op 12 juni gingen we daarom op bezoek bij Oase in Veldhoven. Het is
goed om elkaar te kennen en van elkaar te
leren.
In de zomermaanden juli en augustus zijn er
geen wekelijkse vieringen. Wel zijn er dan
enkele zogenaamde zomervieringen. Dit jaar
vier. Er is dan ruimte voor een wat andere
aanpak dan het stramien dat doorgaans op
zondag de basis vormt. Het bezoek is, mede
door vakantie, lager dan normaal. Sommigen
vinden zo’n experimentele benadering erg
prettig, anderen hechten meer aan
traditionele Kapelvieringen.
De laatste viering van september stond in het
teken van Stapjes naar Vrede. Dat is de
aanpak waarin iedereen kleine stapjes doet
waardoor Vrede langzaam dichterbij komt.
Onderdeel van de viering was een presentatie

Ter gelegenheid van de Vredesweek is het boekje Wat is vrede? uitgebracht door
het Platform Levensbeschouwing en Vrede. Twaalf interviews met mensen die op
hun eigen manier Stapjes naar Vrede zetten. Het is te downloaden via:
www.stapjesnaarvrede.nl/vrede-in-interviews/
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van Palwasha Banai, een Afghaanse Nederlandse die in 2002 het
Taliban-regime ontvluchtte. Eenmaal in Nederland heeft zij nog
jaren moeten vechten voor erkenning en genezing. Dat proces
beschrijft zij in haar boek “Demonen overwonnen.” In haar
presentatie liet zij ook de historische lijn zien waardoor voor velen
wat helderder werd wat er in Afghanistan gebeurt.
Op zondag 17 oktober waren we even terug in de Studentenkapel
aan de Kanaalstraat om het feestelijke deel van veertig jaar
oecumene te vieren. En dan hoort er ook een viering bij, hoewel er
een jaar eerder ook al eens veertig jaar oecumene was gevierd,
maar toen zonder mogelijkheid om elkaar ook feestelijk te
ontmoeten.
De jaarlijkse gedachtenisviering rond de start van november werd
deze keer verzorgd door de Pastoraatsgroep. Ze hadden veel werk
ervan gemaakt om afbeeldingen te laten zien van alle mensen die
in de afgelopen jaren zijn overleden. Dat lukt nooit helemaal, maar
de verzameling was een indrukwekkend hulpmiddel om stil te staan
bij al die mensen die jarenlang deel hebben uitgemaakt van de
Kapelgemeenschap.
Door alle beperkingen zijn er dit jaar geen nachtvieringen geweest
met Pasen en Kerst. Die werden gemist, ook al was het wel
mogelijk om op de dag erna een feestelijke viering vanuit onze
thuisbasis te volgen.
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Wist U dat?

6.1

Er een vredespostertentoonstelling is geweest?

In maart was er een tentoonstelling met posters, gemaakt door kinderen uit de groepen 7 en
8 van vijf Eindhovense scholen. Zij beeldden uit wat vrede voor hen betekent. De expositie
hoort bij de jaarlijkse wereldwijde Lions Peace Poster Contest waaraan inmiddels 600.000
kinderen meedoen. De Eindhovense scholen zonden 225 tekeningen in.

6.2

Sadet Karabulut alternatieven heeft om vrede te stichten?
De werkgroep “Geen stem voor wapens”
verzorgde in maart samen met
vredesorganisatie PAX een webinar waarin de
vraag werd gesteld waarom Nederland in de
top 10 staat van wapenhandelaren in de
wereld. Ook was er ruimte om te kijken of er
een alternatief is voor het proberen om met
wapens vrede te stichten. Een van de twee
sprekers was Sadet Karabulut.

6.3

Brood verder doorgegeven is?

Na afloop van een viering in maart is er brood
uitgedeeld aan een 15-tal mensen, die zich
daarvoor hadden opgegeven. Een aantal van hen
heeft daarna weer een stukje doorgegeven naar
een volgend adres. Een nieuw experiment wat
heel erg op prijs werd gesteld door de ontvangers:
“licht in de duisternis” en “gevoel van
verbondenheid” waren de trefwoorden in hun
reacties.

6.4

Je pardonners een paspoort kunt geven?

Het blijft een terugkerend thema: kinderen die al jaren in Nederland wonen en ingeburgerd
zijn, worden teruggestuurd naar het land waarvandaan ze gevlucht zijn. En soms zelfs naar
een land waarvan ze alleen het paspoort hebben. Recent lichtpuntje is Jacob van 13 jaar,
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die na een petitie met meer dan honderdduizend handtekeningen toch mag blijven. Maar
daarmee is Jacob er nog niet. Betty
van Spreeuwel wees ons erop dat er
zo’n tienduizend kinderen te horen
hebben gekregen dat ze wel in ons
land mogen blijven wonen, maar
soms zelfs tien jaar na hun
kinderpardon nog steeds geen
paspoort krijgen en dus ook geen
volwaardig Nederlander zijn.

6.5

Je samen een Werelddeken kunt maken?
Je kon meedoen met een initiatief dat in
de nieuwsbrief van De Huiskamer stond,
namelijk het creëren van een
troostdeken. Zo eentje die je als kind
overal mee naartoe sleept. Waar je mee
op de bank kruipt om er pas in de lente
weer onderuit te komen. Volgens Gijsje
van Bakel kan onze planeet er ook wel
een gebruiken. Gijsje roept iedereen op
om te helpen. Gijsje: ‘’Ik wil laten zien
dat we met mensen die elkaar niet
kennen, toch kunnen samenwerken aan
een project’’. Zie verdere creaties op de

website www.comfortblanketforourplanet.com

6.6

Je een bakkie kunt doen met vluchtelingen?

VluchtenlingenWerk Nederland begon vijf jaar geleden met “Bakkie Doen” om contact en
ontmoetingen tussen vluchtelingen en Nederlanders te bevorderen. De vluchtelingen
vertellen hun verhalen en ervaringen in Nederland. Met een simpel en universeel kopje koffie
worden werelden overbrugd, vooroordelen weggehaald en wederzijds begrip gecreëerd.
Midden juni vond dat treffen plaats, maar ook de komende jaren zullen weer
ontmoetingsdagen worden gepland.
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6.7

Wist je dat “Credo” op de TU/e meer betekent dan “Ik geloof”?

Credo is de koepel voor religieuze en levensbeschouwelijke
verenigingen op TU/e. Ze wisselen kennis en ervaringen uit
onder religieuze en spirituele verenigingen, versterken deze
verenigingen en bieden meerwaarde aan het campusleven.
TINT nam in deze “verkoepeling” de leiding en stuurt de
organisatie nog steeds aan.
Koepel Credo en haar verenigingen leren veel over zowel de
kansen als de uitdagingen van het actief zijn op een
wetenschappelijke universiteit. Religie is wezenlijk, ook binnen
een studentengemeenschap.
TINT streeft ernaar om studenten te helpen hun geloofsovertuiging te delen. Credo beschikt
over een “levensbeschouwelijke ruimte” voor levensbeschouwelijke evenementen van
verenigingen en er is een meditatieruimte.
Uiteindelijk is het gezamenlijke doel het bijdragen aan onderlinge verdraagzaamheid in de
samenleving. Iets wat we allemaal wel kunnen herkennen als het om religie gaat.

6.8

Het Victoriapark een opknapbeurt kreeg?

De bezoekers van de Huiskamer voor Vluchtelingen Eindhoven zijn samen met
buurtbewoners aan de slag gegaan om het Victoriapark tot een fijne plek te maken. Er is een
peukenasbak bij het populaire bankje voor de Huiskamer geplaatst, er is een buurttuintje
aangelegd en de Huiskamer heeft de vrijwilligers voorzien van een maaltijd. De Huiskamer
krijgt binnenkort een tuingereedschap-leen-punt. Hier kun je binnen openingstijden van de
Huiskamer tuingereedschap lenen! Planten kwamen van het project “adopteer een straat”.
Het buurtinitiatief is ondersteund door de gemeente Eindhoven en Esther Jongsma van
ontwerpersduo VANTOT.

6.9

Verlangen en Vervulling ook op muziek is gezet?

Op een tekst van Jef De Schepper heeft Nicky Bouwers muziek gemaakt voor het Roois
Gemengd Koor. Dit lied is met Kerst door ons eigen koor uitgevoerd. Hieronder de tekst:
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7 Financiën
Veel vrijwilligers en nog meer donateurs dragen samen De Kapel. De vrijwilligers helpen om
de kosten laag te houden en de donateurs zorgen voor onze inkomsten. Daarvoor zijn wij als
kapelgemeenschap iedereen heel erg dankbaar!

Eigen middelen
Als stichting blijft De Kapel volledig financieel
afhankelijk van de bijdragen van de individuele
begunstigers en sympathisanten van onze
Kapelgemeenschap.
De vaste Kapelbijdragen, de december- en de
mei-actie, zijn ongeveer gelijk gebleven en de
incidentele bijdragen zijn iets toegenomen.
We hebben weer een vreemd jaar achter de rug,
met alle coronabeperkingen. Door de afwezigheid
van bezoekers in onze vieringen is er ‘s zondags
veel minder collectegeld opgehaald. Maar aan
onze oproep, om de euro’s voor het
collectemandje, online over te maken hebben veel
mensen met een ruim gebaar gehoor gegeven. Hierdoor hebben we het Jongerenhuis en
Vluchtelingen in de Knel een flinke donatie kunnen geven.
We zijn onze donateurs, zeker diegenen die al jaren een bijdrage leveren, maar ook de
incidentele gevers heel dankbaar. Mede gezien de leeftijd van sommige donateurs, zou het
heel plezierig zijn als nieuwe donateurs zich zouden melden.
Op 9 februari 2022 heeft de kascommissie, bestaande uit Erik ter Poorten en Kathinka van
der Toorn, de financiële stukken over 2021 goedgekeurd.
De volledige jaarrekening kan opgevraagd worden bij de penningmeester.
Dirk van Tellingen, penningmeester
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Toelichting
*1: Meer collectegeld binnen via de bank
*2: We zijn niet verhuisd naar DD
*3: Veel vieringen zonder bezoekers
*4: Geen betaalde rol coordinator voorgangers
*5: Aanschaf pc, printer, SW, Zoom, abb Kind op zondag
*6: Niet nodig geweest omdat verhuizing niet doorging
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