Jaarverslag 2019
Na ruim 3 jaar merken we dat we als zelfstandige Geloofsgemeenschap goed
kunnen blijven bestaan. Ons bezoekersaantal blijft constant en ook onze
financiën.
Het is goed te constateren dat de eucharistie- en communievieringen de laatste
tijd even goed bezocht worden. Marleen Kremers heeft dit afgelopen jaar een
mooie preek verzorgd over de vrouw in het ambt. Ze heeft hier veel respons op
gekregen.
We hebben dit jaar met Allerheiligen/Allerzielen 6 kerkbezoekers herdacht. De
families werden voor deze viering uitgenodigd en voor een aantal van hen heeft
de viering bij hun afscheid ook in de kapel plaats gevonden.
De kerstnachtmis viering was wederom een goed bezochte viering in het nieuwe
Augustinianum. Met de nieuwe rector is kennis gemaakt en ook hij wil graag
meewerken aan onze viering op kerstavond.
We hebben weer een geslaagde vriendenbijeenkomst georganiseerd op 12 april:
Ingrid van Neer heeft een uitstekende presentatie verzorgd over Mariënhage
voor een 50-tal aanwezigen. Deze bijeenkomst werd in de refter georganiseerd
en na afloop werd een drankje genuttigd.
Voor deze bijeenkomst is een boekje samengesteld ‘Welkom Allemaal’ onder
auspiciën van Frans Savelkouls met een kleine werkgroep. Dit boekje kan aan
nieuwe kerkbezoekers worden meegegeven om kennis te maken met onze
geloofsgemeenschap.
Onze medewerkersbijeenkomst in augustus was zeer geslaagd. Met mooi weer
in de tuin bij Marjan en de werkgroep had met haar voor een heerlijke
feestelijke maaltijd gezorgd.
Het pastoresoverleg dat eenmaal per kwartaal plaatsvindt verloopt goed. Ook
over de werkzaamheden van de werkgroep liturgie. Er worden goede afspraken
gemaakt over de planning en werkwijze. Met de kosters is afgesproken dat als
zij onverhoopt beiden niet aanwezig kunnen zijn, meerdere bestuursleden
kunnen assisteren.
Het koor heeft afspraken gemaakt met de organist om meer structureel te
repeteren.
In juli hebben we een speciale bestuursvergadering belegd met alle
contactpersonen van de werkgroepen en met hen de werkzaamheden
geëvalueerd. Er werd open gediscussieerd over alle activiteiten en een paar

aandachtspunten worden meegenomen in de organisatie. De bijeenkomst is
heel positief geëvalueerd en wordt in onze jaarlijkse planning opgenomen. De
bezetting van alle werkgroepen lijkt voldoende en ze functioneren prima.
Ons werkgroepje Solidariteit geeft aandacht aan zieken en de kaartjes worden
erg gewaardeerd. Verder zorgen zij in samenwerking met Glorieux voor de
vasten- en adventsactie.
De adventsactie 2018 was voor een MOV Onderwijsproject in Kenia onder
auspiciën van Rob Kosterman. De vastenactie was voor ‘Speelcadeau’ in
Eindhoven, kinderen die nooit of weinig (nieuw) speelgoed krijgen.
De werkgroep Spiritualiteit en Bezinning is in oktober gestart met haar
programma in Glorieux. Er zijn goede afspraken gemaakt met de directie en de
start is voorlopig positief. Financieel wordt een en ander nog geëvalueerd daar
er dit jaar niet kostenneutraal gedraaid wordt. Een speciaal potje binnen onze
balans wordt hiervoor aangesproken.
Met de redactie van de Kerk krant is afgesproken dat de frequentie verlaagd
wordt naar 6 exemplaren per jaar. Dat levert minder druk op en het blijkt dit
jaar goed te werken. We hebben eveneens een prima website waarop alle
informatie is te vinden.
Voorzitter Harrie Meelen vertegenwoordigt ons bestuur in de Raad van Kerken
in Eindhoven. Hij heeft zich dit jaar speciaal ingezet voor de projecten rond
Kerkennacht en Armoede. We hebben eveneens geparticipeerd in het
Vluchtelingenwerk en de speciale tentoonstelling was ook in de gang van
Glorieux te bezichtigen.
We hebben dit jaar weer gesproken met Oase, De Kapel, Oud Kath. Kerk en
SOVE. In het laatste overleg is afgesproken dat we participeren in het door De
Kapel te organiseren evenement rond hun 50-jarig bestaan in oktober 2020. We
gingen met een delegatie naar de bijeenkomst kleine geloofsgemeenschappen
op 9 november in Roermond en daar wordt aangegeven dat de delegaties uit
Eindhoven dit evenement volgend jaar organiseren.
Van de Raad van Toezicht is een uitgebreid verslag ontvangen met betrekking
tot onze werkzaamheden in 2018 en eind 2019 hadden we overleg over het te
voeren beleid in 2020.

Beleidsnota Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus-Eindhoven
2020.
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.
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 blijven 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, waarin de bijdragen van onze
vrouwelijke pastores goed aanwezig is. 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. De uitbreiding van de
samenwerking met Glorieux verloopt prima.
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 in 2020. We blijven ook contact houden met de Bisschop.

Daarnaast wordt de nodige energie gestoken in de activiteiten van Spiritualiteit
& Bezinning en we hopen dat de lezingen en cursussen ook goed bezocht gaan
worden door de bewoners van Glorieux.
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