
Jaarverslag 2020  en  Beleidsnota  2021 van de Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus-
Eindhoven 
 
Verslag 2020 
Het is en bijzonder jaar geweest. In januari leek er nog niets aan de hand. Maar vanaf medio maart 
werden onze vieringen abrupt beëindigd vanwege het corona virus. Glorieux had te kampen met 
ziektegevallen en het huis is conform de algemene maatregelen een periode volledig gesloten. 
 
Bestuur 
We zijn nog aanwezig geweest bij het Jubileum van de Oud Katholieke kerk op 12 januari en van 
SOVE op 1 februari en ook de bijeenkomst in Utrecht 2of3bij EEN op 8 febr. werd door ons 
bijgewoond. Op 4 oktober zijn we aanwezig geweest bij de jubileumviering van De Kapel. 
We hadden ter gelegenheid van dit jubileum zullen participeren in de bijeenkomst KGG met de 
kerkgemeenschappen Oase, SOVE, Oud katholieke kerk en De Kapel. Deze bijeenkomst is 
geannuleerd en we hopen dat dit in oktober 2021 kan doorgaan. 
Onze voorzitter participeert in de besprekingen van de Raad van Kerken en meer specifiek in het 
Armoededebat van de gemeente Eindhoven. 
We hebben vanaf half maart regelmatig digitaal vergaderd en dat bleek goed te functioneren. René 
Hornikx en Marleen Kremers participeerden als coördinatoren pastoresoverleg en contact Glorieux. 
Op 25 november konden pastores en leden Raad van Toezicht aansluiten bij het digitale bestuur 
overleg, waarin o.a. gesproken werd over het hervatten van de vieringen.  
 
Financiën 
Ondanks dat we geen vieringen hebben gehouden ging het goed met de financiën. De 
vriendenbijdragen zijn slechts iets lager dan begroot.  
We hebben gesproken over een buffer die we denken nodig te hebben gezien de goede financiële 
positie en de mogelijkheid om goede doelen te kunnen steunen. Afgesproken is dat we 1 à 2 jaar 
door moeten kunnen gaan als de vriendenbijdragen beduidend afnemen.  
Dit jaar is € 2.500.- besteed aan twee projecten van het daklozenwerk van  Rob Kosterman.  
We hebben de vastenactie bestemd voor de Stichting Augustinianum Sorong: steun aan de leerlingen 
op Papua, een project van pater Ton Tromp osa., een bedrag van € 925.-.  
De adventsactie was voor het Hemeltje, opbrengst € 3.957.-, vermeerderd met € 500.- van de 
Geloofsgemeenschap. 
 
Pastores/liturgie 
We hebben dit jaar afscheid moeten nemen van Wim Sleddens. Wim was de laatste tijd al minder 
actief en in de corona periode is hij ziek geworden en in dit kalenderjaar overleden. We gedenken 
Wim regelmatig met zijn vertaalde teksten van Augustinus in de kerk krant. 
Rob Kosterman heeft aangegeven graag betrokken te willen zijn bij onze Geloofsgemeenschap en af 
en toe voor te gaan. Hij is ook lid geworden van de Solidariteitsgroep. We hadden hem uitgenodigd 
voor een praatje bij de vriendenbijeenkomst in april. Dit moest jammer genoeg uitgesteld. 
Het pastoresoverleg is – zij het beperkter – doorgegaan en het voorgangers schema wordt 
doorlopend gemaakt voor het geval we weer van start kunnen gaan. Daarnaast zorgen de 
voorgangers voor een overweging in de kerk krant wanneer zij aan de beurt zijn. 
 
De werkgroep liturgie hield regelmatig overleg omtrent het samenstellen van de boekjes. De teksten 
worden gebruikt voor de kerk krant. René Hornikx zorgt hier wekelijks voor. 
 
Contact met onze kerkbezoekers/bewoners Glorieux 
We hebben in april een kaart verstuurd aan onze kerkbezoekers met een korte gezondheidswens. 
We hebben hierin gewezen op onze digitale kerk krant, ons communicatiemiddel in deze tijd.. 



Mensen die de krant graag op papier willen ontvangen, hebben zich gemeld en een twintigtal krijgt 
wekelijks de krant bezorgd. 
Er zijn door onze kapelbezoekers veel kaarten verzonden aan de bewoners van Glorieux in de eerste 
lock down periode, die heel streng was en we hebben met Pasen voor een traktatie gezorgd. 
Marleen Kremers heeft tweemaal voor een update vanuit Glorieux in de kerk krant gezorgd. 
 
We hadden dit jaar een enquête onder kerkbezoekers willen houden, doch ook dit is uitgesteld tot 
we weer bij elkaar kunnen komen. 
 
We hadden met onze kerk krant een fantastisch wekelijks medium en we zijn erg trots op de 
activiteiten van de redactie. De redactie is meteen met ingang van de eerste lock down gestart met 
een wekelijkse digitale krant en dat wordt nog steeds prima volgehouden. De zondagse liturgische 
gebeden worden hierin opgenomen, alsmede een overweging van een van voorgangers. Verder is er 
door het jaar veel interessante copy aangeleverd en worden de kranten fraai van tekeningen en 
afbeeldingen voorzien. 
 
Vieringen 
We hebben na de eerste lock down uitgebreid gesproken over hervatten van de vieringen in de 
kapel. Het advies van de overheid om na te denken over de 1,5 m. samenleving leek ons moeilijk  
hanteerbaar voor onze geloofsgemeenschap. We zijn een gemeenschap van kwetsbare ouderen en 
we denken dat onze kapelbezoekers niet enthousiast zijn over vieringen met ca. 30 mensen en geen 
koffie na afloop. Er zijn dus dit kalenderjaar geen vieringen meer in de kapel gehouden. 
Eind augustus hebben we  ter gelegenheid van het feest van Augustinus een viering kunnen 
organiseren in de Paterskerk met koffie na afloop. De kerk werd door DomusDela ter beschikking 
gesteld. Het was een heel mooie viering en onze kerkbezoekers waren verheugd weer bij elkaar te 
kunnen komen. Er waren een kleine honderd bezoekers. Ter gelegenheid van dit feest is wederom op 
gebak getrakteerd bij Glorieux. 
We hebben bekeken of een viering met Allerheiligen/Allerzielen mogelijk kon zijn, maar dit bleek 
vanwege de restricties niet te organiseren. We hebben in de kerkkrant uitgebreid aandacht besteed 
aan de overledenen van het afgelopen jaar. 
Met kerstmis was het dit jaar niet mogelijk om gebruik te maken van het Augustinianum maar ook de 
Paterskerk was geen optie. We hebben na uitgebreid overleg besloten om twee vieringen te houden 
op kerstavond (deze zou ook gestreamd worden) en een op tweede kerstdag. We hebben half 
december onze jaarlijkse kerstkaart verzonden met daarin de mogelijkheden voor de vieringen. Men 
kon zich hiervoor inschrijven. Half december gooide een striktere overheidsregeling echter roet in 
het eten en moesten ook deze vieringen geannuleerd. De redactie van de kerk krant heeft een extra 
mooie kerstkrant gemaakt. 
 
Bezinning en Spiritualiteit 
Ook deze werkgroep heeft haar activiteiten abrupt moeten beëindigen. 
Er is wel gewerkt aan een programma 2020/2021 en zodra er weer bijeenkomsten kunnen worden 
georganiseerd, kan gestart worden. De werkgroep is uitgebreid met br. Jan van der Steen en Helmy 
Pennarts. Van het Centrum voor pastorale toerusting is een subsidie van € 500.- aangevraagd voor 
ons cursusprogramma. 
 
We hebben een heel vreemd jaar afgesloten zonder medewerkersbijeenkomst, maar gelukkig met 
veel onderlinge contacten. We hebben de indruk dat onze Geloofsgemeenschap levend blijft. 
 

Beleid 2021 

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 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. 

De coördinator van onze pastores René Hornikx neemt deze taak eveneens serieus op zich in zijn 

bijdragen aan de kerkkrant en zijn rol in de werkgroep liturgie. 

 

In het komende jaar hopen we onze vieringen weer op te kunnen starten. Als het in Glorieux weer 

kan met de gebruikelijke koffie na afloop. In december jl. is afgesproken dat we de vieringen wellicht 

kunnen hervatten met ingang van de 40-dagen tijd in 2021. Dit zal echter nog niet mogelijk zijn 

gezien de recente ontwikkelingen. 

We willen zo spoedig mogelijk een vriendenbijeenkomst organiseren en in augustus weer onze 

gebruikelijke medewerkersbijeenkomst. Onze werkgroepen kunnen dan ook weer aan de slag. De 

werkgroep Solidariteit zorgt voor de vastenactie.  

 

Begin september vieren we ons eerste jubileum en we gaan kijken of we dat een speciaal tintje 

kunnen geven. Eerst zien of we het virus onder controle krijgen en we weer veilig onze vieringen 

kunnen hervatten in Glorieux. De samenwerking en het overleg met Glorieux functioneren prima en 

we willen dat op dezelfde manier continueren. We voelen ons thuis binnen Glorieux en krijgen de 

indruk dat we zeer welkom zijn. 

We blijven ons 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 daarin onder leiding van een enthousiast 

pastoresteam, waarin de bijdragen van onze vrouwelijke pastores goed aanwezig zijn. De coördinatie 

ligt bij René Hornikx en Marleen Kremers en dat verloopt uitstekend. Joost Koopmans blijft eveneens 

betrokken en met name bij de speciale vieringen. 

De koffie na de viering is een heel geanimeerde bijeenkomst en we proberen zoveel mogelijk kennis 

te maken met nieuwe bezoekers. 

We hebben ons overleg met andere geloofsgemeenschappen en proberen met elkaar meer zichtbaar 

te zijn in onze omgeving, dat wordt eveneens het thema van de bijeenkomst KGG op 2 oktober 2021. 

We blijven ook contact houden met de Bisschop. 

Daarnaast wordt de nodige energie gestoken in de activiteiten van Spiritualiteit & Bezinning en we 

zien dat de lezingen en cursussen goed bezocht worden ook door de bewoners van Glorieux. 

 

Eindhoven, maart 2021 

Bestuur  Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven: 

Harrie Meelen, Marjan van Kraaij, Ad Broeken, Anita v.d. Kam, Jacques de Klerk, Marie-José Janssen 

en Carla Piscaer. 


