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Weer wennen aan de mondkapjes 
 

Deze week hebben de medewerkers weer 
moeten wennen aan het dragen van de mondkapjes. Gelukkig 
liggen ze bij alle entrees. Soms zie je er nog eentje ergens 
liggen of hangen. Vergeten? En ook komt het voor dat 
iemand het mondkapje binnenstebuiten draagt. 
 
Vergaderingen worden weer online gehouden (zoals dat van 
de Kepèlse Initiatiefgroep). Het is nu wachten op de 
persconferentie van vrijdag 12 november. Mogelijk rollen 
daar nieuwe maatregelen uit voort. 

 
Restauratie terrazzovloer bij kapel 
 
Volgende week komt de firma Woudenberg de terrazzovloer bij de kapel restaureren. Daar zijn ze 
enkele dagen mee bezig. 
De scheuren worden opgevuld en weer netjes gepolijst. Als de H. Mis op dinsdag en vrijdag plaats 
vindt in het Oratorium (àls…), kunnen de werklieden ongestoord doorwerken. 
 
Kunstenares Marianne Lem bekijkt eigen werk 
 
Op 15 oktober was Marianne Lem op bezoek in het missiehuis. Inmiddels heeft ze de leeftijd van 84 
jaren bereikt. Op 21-jarige leeftijd maakte ze een aantal voorzetramen van glas-mozaïek. Dat was in 
1958. Die panelen kwamen te hangen in de kapel van het huis in Eefde. Tussen 1958 en 1992 was 
daar het bezinnings- en opleidingscentrum van de Lazaristen. Een aantal Lazaristen begon daar met 
hun noviciaat. Anderen, die al wat ouder waren, moesten hun noviciaat daar afronden. 
Op 8 december 1958 is de kapel ingewijd tijdens een H. Mis door de toenmalige overste. Die kapel 
was trouwens eerst een koetshuis. Architect J. Coumans heeft daar een kapel van gemaakt, ‘wel 
klein maar stemmig en intiem’. En Coumans had weer banden met Mgr. Schraven… 
 
Uit de kronieken valt op te maken dat er zeven panelen geweest zijn. Wanneer je naar de 
afbeeldingen kijkt en het aantal op je laat inwerken, kun je bedenken dat het afbeeldingen van de 
zeven sacramenten geweest kunnen zijn. 
 
Quiz-vraag: welke vijf sacramenten zien we hier en welke twee zijn dus nog spoorloos? 


