
Jaarverslag 2018 en Beleidsnota 2019 

Stichting Geloofsgemeenschap  

Augustinus-Eindhoven. 

 

Jaarverslag 2018 

Inmiddels zijn we al weer ruim twee jaar bezig als zelfstandige 

Geloofsgemeenschap en we zijn trots dat ook dit jaar weer goed verlopen 

is. Ons vriendenbestand blijft zowel qua aantal als bijdragen constant en 

het aantal bezoekers blijft op hetzelfde niveau als vorig jaar. 

Vertrekkers worden dus aangevuld met nieuwkomers. 

We hebben van twee trouwe kerkbezoekers door overlijden afscheid 

moeten nemen. De uitvaart was een mooie viering in onze kapel. 

Fijn is dat we daarnaast ook een huwelijksviering hebben gehad en zelfs 

een 1e communie. De huwelijksviering werd heel mooi vorm gegeven door 

Marleen Kremers en de communieviering werd verzorgd door Johan 

Wolbrink. 

De kerstnachtmis viering was een succes in het nieuwe Augustinianum en 

werd weer goed bezocht. Ook dit jaar zullen we deze viering gaan 

organiseren. 

 

We hebben een eerste Vriendenbijeenkomst georganiseerd op 6 april met 

enige informatie over de gemeenschap van voorzitter Harrie Meelen en 

penningmeester Ad Broeken. Joost Koopmans ging in op de toekomst van 

geloofsgemeenschappen en Zr. Wilfrida van de Zusters van 

Barmhartigheid (Glorieux) heeft ons het een en ander verteld over haar 

kloostergemeenschap. De bijeenkomst wordt in april 2019 wederom 

georganiseerd. 

We hebben een gezellige Medewerkersbijeenkomst gehad bij Marjan. Fijn 

dat zij haar huis weer beschikbaar stelde, waardoor het eind augustus 

weer en heel geanimeerde en goed verzorgde  bijeenkomst in haar 

achtertuin werd. 

 

Ons werkgroepje solidariteit geeft aandacht aan de zieken en dat werkt 

goed. We hebben al verschillende reacties ontvangen dat een kaart met 

blijken van medeleven erg op prijs wordt gesteld. 

De werkgroep Spiritualiteit en Bezinning heeft haar eerste seizoen in de 

Fazantlaan achter de rug en dat is positief geëvalueerd. Voor het komend 

jaar ligt er weer een uitgebreid programma gereed. 

We zijn in gesprek met Glorieux om de lezingen en cursussen op Glorieux 

te gaan houden. 

We willen ook graag wat meer vergaderen op Glorieux. 



Verder wordt gezocht naar mogelijke samenwerkingsmogelijkheden. In 

ieder geval werd de Adventsactie 2018 al samen met Glorieux vorm 

gegeven. 

De Vastenactie 2018 hebben we nog zelfstandig georganiseerd: voor 

Stichting Mutoto werd € 671 opgebracht. De Adventsactie was voor het 

onderwijsproject in Kenia van de stichting MOV en de opbrengst was mede 

dankzij een anonieme grote donatie spectaculair hoog: € 5.490, nog 

verhoogd met de donaties van de bewoners van Glorieux van € 2.000. 

 

Onze organisatie met een bestuur en een pastoresoverleg, waarin de 

secretaris als intermediair fungeert werkt goed. Daarnaast hebben we een 

enthousiaste werkgroep liturgie die met de pastores vorm geeft aan de 

inhoud van de vieringen. Het drukwerk verloopt ook naar wens. Meerdere 

vieringen in een boekje werkt goed met af en toe een speciale uitgave 

voor de bijzondere vieringen door het jaar. 

 

We hebben als bestuur verschillende bijeenkomsten van 

lekengemeenschappen bezocht en kijken waar we ons het beste bij thuis 

voelen. We zijn desgevraagd op bezoek geweest bij het bestuur van Oase 

en we vinden het heel plezierig dat nogal wat kerkbezoekers van deze 

gemeenschap ook onze vieringen willen bijwonen. 

We hebben weer mee gedaan aan de actie Kerkproeverij.  

Voorzitter Harrie Meelen vertegenwoordigt ons bestuur in de Raad van 

Kerken in Eindhoven. 

 

Onze kerk krant blijft een prachtig middel voor de interne communicatie 

maar ook voor nieuwe bezoekers. De website heeft alle actuele informatie 

en wordt goed bekeken. 

 

Van de Raad van Toezicht is bericht ontvangen dat zij zich kunnen vinden 

in het gevoerde beleid. 

Eenmaal per jaar hebben we een gecombineerd overleg. 

 

Beleidsnota 2019 

 

We willen ons vast blijven houden aan de Augustijnse spiritualiteit, kort 

samengevat door :  

- kerk te zijn in vriendschap; 

- een gastvrije plaats te bieden aan zoekende mensen; 

- de mogelijkheid te bieden om te luisteren en te getuigen; 



- een verbinding te leggen tussen traditie en vernieuwing en ons 

daarmee kwetsbaar opstellen; 

- Kerk niet als instelling van gezag maar als gemeenschap van gelovigen 

en zoekenden; 

- samen liturgie te vieren, zowel in eucharistievieringen als woord- en 

communiediensten, om ons levensverhaal te verbinden met het verhaal 

van God en Jezus Christus; 

- met aandacht voor de diaconie. 

We zijn een Stichting met lekenbestuur, omdat de Augustijnen geen 

directe verantwoordelijkheid meer kunnen dragen. We zijn wel heel blij 

met de participatie van een aantal Augustijnen  in het pastoresteam en in 

onze Raad van Toezicht: Zij houden de Augustijnse spiritualiteit in onze 

geloofsgemeenschap levend. Wij hebben tenslotte voor Augustinus als 

inspirator gekozen. 

 

In het komende jaar willen we ons met name richten op een goede 

organisatie van onze zondagse vieringen. Met een lekenbestuur is dat al 

een behoorlijke klus en veel mensen zijn als vrijwilliger betrokken bij deze 

vieringen. Ons visitekaartje zijn de goed verzorgde vieringen en we slagen 

daar in onder leiding van een enthousiast pastoresteam dat in het 

afgelopen jaar is uitgebreid met Annelies Rosier. De coördinatie ligt bij 

René Hornikx en Marleen Kremers en dat verloopt uitstekend. 

Joost Koopmans blijft eveneens betrokken, onder andere als voorganger 

en met name bij de speciale vieringen. 

 

Verder willen we kijken of we een werkgroep ‘welkom aan nieuwe 

bezoekers’ kunnen opzetten. Wellicht nog meer aandacht voor de mede-

kerkbezoekers. De koffie na de viering is een heel geanimeerde 

bijeenkomst en we proberen zoveel mogelijk kennis te maken met nieuwe 

bezoekers. 

Daarnaast kijken we of meer samen gewerkt kan worden met Glorieux. 

We houden contact met andere geloofsgemeenschappen en willen zoveel 

mogelijk participeren in kerkelijke aangelegenheden.  

In april hebben we een informatieve bijeenkomst met de besturen van 

Oase, De Kapel, de Oud Katholieke kerk en Sove. We willen bespreken 

waarin we elkaar wellicht kunnen ondersteunen of samenwerken. 

Daarnaast is op hun verzoek contact gelegd met de voorgangers van de 

Remonstrantse kerk en de werkgroep Spiritualiteit & Bezinning gaat in 

nader overleg. Verder wordt besproken om eens een gastpredikant uit te 

nodigen. We blijven ook regelmatig contact houden met de Bisschop, mgr. 

de Korte. 



 

Intern blijven we werken aan de gemeenschapsopbouw en velen maken 

deel uit van allerlei werkgroepen. Dit willen we graag continueren en 

zoveel mogelijk uitbreiden om mensen actief bij de Geloofsgemeenschap 

betrokken te houden.  

We willen daarnaast ook actief naar buiten treden met continuering van 

het cursusprogramma Spiritualiteit en Bezinning en 

discussiebijeenkomsten met een sociaal-maatschappelijk onderwerp. We 

hebben een goede Kerk Krant met uitgebreide berichtgeving en een 

website, waarop veel actuele informatie. 

 

Eindhoven, maart 2019. 

Bestuur  Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven: 

Harrie Meelen, Marjan van Kraaij, Ad Broeken,  Anita v.d. Kam, Jacques 

de Klerk, Marie-José Verhappen, Marie-José Janssen en Carla Piscaer. 


