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Jaarverslag 2021 

 

In het voorjaar werd 2020 getypeerd als een bijzonder jaar. Maar 2021 

werd in feite nog steeds gedomineerd door het corona virus. Onze 

vieringen lagen tot medio juni volledig stil en daarna zijn we begonnen 

met vieringen waarvoor ingeschreven moest worden omdat we qua 
bezoekers gelimiteerd waren tot ca. 35 personen. Er mocht niet gezongen 

en de communie werd via schaaltje gedeeld. Het was toch fijn weer bij 

elkaar te kunnen komen, mede omdat ook Pasen en Pinksteren weer niet 

gevierd konden worden. 

 

Bestuur 

We hebben meest digitaal vergaderd maar dat went en voor zover 

mogelijk waren we aanwezig bij verschillende activiteiten zoals het 

jubileum van De Kapel en bij het 25jarig bestaan van Vluchtelingen in de 

Knel. De geplande bijeenkomst van de kleine geloofsgemeenschappen is 

weer uitgesteld tot maart 2022. 

In het bestuur waren Harrie Meelen en Marjan van Kraaij reglementair 
aftredend en werden herkozen. 

Er is nog niet vergaderd met de RvT. Door hen is een discussienota 

opgesteld die we begin 2022 hopen te bespreken.  

De statutaire leden van het bestuur zijn ingeschreven in het OBU-register, 

zoals wettelijk is verplicht. 

Met Pinksteren hebben we een mooie kaart met een boekje “Van Maria 

Lichtmis tot Pinksteren” aan al aan onze bekende kerkbezoekers bezorgd. 

Gezien de vele positieve reacties is dat erg gewaardeerd. 

Op 13 november was er weer een Augustijnendag waarvoor een beperkt 

aantal bezoekers werd uitgenodigd. Een mooie lezing van Paul van 

Tongeren, ook digitaal te bekijken. 

 

Pastores 
In het kalenderjaar heeft Wim Kalb aangegeven dat hij ging verhuizen 

naar Nuenen en dat betekende dat hij niet meer op zondag bij ons voor 

kan gaan, want dat doet hij nu in de kapel van het Broederhuis. We 

hebben afscheid van hem genomen tijdens het lustrum, maar Wim blijft 

betrokken bij onze Geloofsgemeenschap. 

Gedurende het jaar is af en toe vergaderd en pastores zorgden voor een 

overweging voor de kerk krant op de dagen dat zij qua rooster zouden 

voorgaan. 

 

Kerk krant 

We zijn heel blij met de redactie van onze kerk krant die het hele jaar 

totdat we weer normaal konden starten wekelijks een mooie kerkkrant 
hebben verzorgd. De kerk krant is bij een aantal kerkbezoekers bezorgd. 

Toen we medio december ook onze kerstvieringen weer af moesten 



gelasten heeft de redactie meteen haar activiteit weer opgepakt en nog 

voor kerst verscheen weer een digitale krant.  

 

Organisatie 

De Geloofsgemeenschap bestond in september 5 jaar en dit wilden we 

graag feestelijk herdenken. Het heeft wat energie gekost maar uiteindelijk 

konden we het op zondag 24 oktober feestelijk vieren in DomusDela, waar 

we met ruim 100 bezoekers een agapè viering bijwoonden, waarin alle 7 

voorgangers participeerden. Daarna een geanimeerde koffie en de 
bezoekers ontvingen een boekje “Van drie engelen tot drie koningen”. 

 

Er konden dit jaar geen bijeenkomsten georganiseerd voor onze Vrienden 

en de medewerkers. 

 

Financiën 

De vriendenbijdragen liepen goed door en ook dit jaar kon weer besloten 

worden om een donatie aan een goed doel te doen. We hebben een 

donatie aan de Kledingzolder en aan Soep & Co. gedaan.  

De vasten actie  was bestemd voor de Stichting Bambale en de 

adventsactie voor Emmaus Eindhoven. Ondanks dat nauwelijks fysiek 

gecollecteerd kon worden hebben de acties een mooi bedrag opgeleverd.  
 

Liturgie 

Op 13 juni kon weer gestart met vieringen weliswaar met vooraf 

aanmelden en met niet meer dan 30 personen. Dat is goed gelukt en in 

september kon dit weer zonder aanmelding. 

Er is dit jaar weer een Allerheiligen/Allerzielen viering gehouden waarbij 

de overleden kerkbezoekers van 2 jaar werden herdacht. 

Aangezien het organisatorisch niet mogelijk was een kerstviering in het 

Augustinianum of in DomusDela te houden werd besloten tot twee 

vieringen in de kapel op kerstavond en 1e kerstdag. Echter een week voor 

kerst werd door de overheid weer een strenge lockdown afgekondigd en 

dus geen vieringen. 

 
Spiritualiteit & Bezinning lag ook gedurende het hele jaar stil. 

De Stichting Mariënhage Dialoog is opgeheven en het resterende saldo ad 

€ 4.500.- is aan het bestuur overgemaakt om gratis lezingen te 

organiseren door de werkgroep. 

 

Werkgroepen 

Mieke van Bree heeft in het begin van het kalenderjaar aangekondigd dat 

zij en haar man graag wilden stoppen als koster vanwege meerdere 

andere activiteiten. Ze hebben het vanaf het begin met veel enthousiasme 

gedaan. We hebben officieel afscheid genomen tijdens de lustrumviering. 

Na overleg met de koster van Glorieux is besloten een kostersgroep te 

formeren en met coördinatie door Lidwien Smits en Jorien Ruyters is dat 
goed  van de grond gekomen. 



De werkgroep Liturgie ging gewoon door met het samenstellen van de 

boekjes. 

De werkgroep Solidariteit met de advents- en vastenacties. 

 

Contact met Glorieux 

Onze contacten met Glorieux breiden zich uit. Verschillende mensen van 

onze Geloofsgemeenschap doen vrijwilligerswerk bij Glorieux, broeder Jan 

van der Steen participeert in onze werkgroepen Spiritualiteit & Bezinning 

en Solidariteit. 
Met Allerzielen werd een eerst viering op het landgoed georganiseerd en 

ons koortje met organiste Helmy Pennarts participeerde. Een heel 

geslaagde bijeenkomst. 

Met Pasen werd weer getrakteerd op gebak. Dit werd erg gewaardeerd. 

 

Ondanks corona en de beperkte vieringen hebben we het gevoel dat onze 

Geloofsgemeenschap na 5 jaar nog springlevend is.  

 

Beleidsnota 2022 

 

We blijven optimistisch en gaan met vertrouwen door. 

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 konden 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 als voorzitter van het team voorgangers, alsmede in de werkgroep 

liturgie. 

 



Op 6 februari zijn we weer van start gegaan met onze vieringen en al is 

dit voorlopig nog zonder de koffie achteraf, er lijkt toch wat schot te zitten 

in de corona pandemie. 

We hopen dan ook weer met Pasen een mooie viering te houden en onze 

gebruikelijke bijeenkomsten tzt op te kunnen pakken. 

Op 9 februari is met de RvT een discussie nota over beleid besproken. 

Er zijn nog plannen voor een enquête onder onze kerkbezoekers en we 

hopen snel een vriendenbijeenkomst te organiseren. 

Op 12 maart organiseren we met De Kapel, Oase, SOVE en de Oud 

katholieke kerk van Eindhoven een bijeenkomst voor de kleine 

Geloofsgemeenschappen in Veldhoven (zo corona dat toelaat) 

met als thema Diaconie.  Met deze geloofsgemeenschappen wordt 

nagedacht over het organiseren van verdere samenwerking en meer 

informatie onderling.  

Het programma Spiritualiteit & Bezinning ligt al lang in concept klaar en er 

wordt getracht een cyclus te organiseren in de 40 dagen tijd. 

 

We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. 

 

Eindhoven, februari 2022. 

Bestuur  Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven: 

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

Klerk, Marie-José Janssen en Carla Piscaer. 

 


