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Het eerste jaar van onze Geloofsgemeenschap is succesvol afgerond. We hebben een organisatie 

opgezet met een bestuur, een liturgiegroep en een enthousiast pastoresteam. Daarnaast zijn 

verschillende werkgroepen geformeerd om de vieringen en koffie na afloop goed te laten verlopen 

en een koortje met regelmatige repetities. Het organistenteam is goed bezet. 

De vieringen worden goed bezocht en ook Glorieux is tevreden met ons als gast. 

 

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 hebben in het afgelopen jaar een succesvolle kerstnachtmisviering georganiseerd in het 

Augustinianum en ook dit jaar ligt het in de bedoeling dat weer in het nieuwe gebouw te gaan 

organiseren. Op deze wijze richten we ons ook op een breder publiek en hopen de traditie vol te 

kunnen houden. 

Met de actie “Kerkproeverij” hebben we gemerkt dat wij aantrekkelijk zijn. Er waren veel extra 

bezoekers. 

 

We hebben in het afgelopen jaar de Bisschop bezocht en hem geïnformeerd over onze 

Geloofsgemeenschap. Hij zegde ons zijn steun toe en we zijn volgend jaar weer welkom voor een 

vervolg gesprek. In dat gesprek kondigde de Bisschop aan dat hij in november van dit jaar een 

bijeenkomst van geloofsgemeenschappen toespreekt in Tilburg en wij gaan daar met een delegatie 

vanuit ons bestuur naar toe. We willen graag onze bijdrage aan dit initiatief leveren. 

Verder neemt onze voorzitter deel aan de bijeenkomsten van de Raad van Kerken in ons Dekenaat en 

zo blijven we betrokken bij de kerkelijke organisatie in onze omgeving. 

We hebben in het afgelopen jaar de vastenactie bestemd voor het kinderhuis van pater Paul Ravi in 

India. Dit kinderhuis beschermt 25 jongens tegen verwaarlozing, kinderarbeid, wanhoop en 

werkeloosheid. Pater Paul heeft het opgehaalde bedrag persoonlijk in ontvangst genomen bij een 

mede door hem geleide viering. 

In het komende jaar willen wij weer minimaal twee acties (vasten en advent) organiseren voor nog 

nader te bepalen goede doelen en ook onze collectes hierin betrekken. 

 

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. 



Ook voor het komend jaar willen we ons met veel zorg richten op goede inspirerende vieringen op 

zondag en een gezellige koffie na afloop (gemeenschap vorming is ook een belangrijk doel voor onze 

geloofsgemeenschap).  

 

In het afgelopen jaar is hard gewerkt 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.  

Wellicht kunnen we nog meer aandacht besteden aan de individuele kerkbezoekers en onze 

werkgroep Solidariteit heeft daarvoor al een initiatief in het leven geroepen. We zullen dit initiatief 

zoveel mogelijke ondersteunen en stimuleren en hopen op meer initiatieven vanuit onze 

geloofsgemeenschap. Misschien kunnen we hiervoor ook een werkgroep in het leven roepen. 

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. 

 

Tenslotte kunnen we terugzien op een goede start en goede ontwikkeling in het eerste jaar. Nu 

verder met aandacht voor de onvolkomenheden en verdere ontwikkeling van onze Gemeenschap. 

 

Eindhoven, november 2017. 

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. 


