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INLEIDING 
Onze geloofsgemeenschap bestaat zes jaar. Onze bezoekersaantallen krimpen door overlijden en 
veroudering. Moeten we accepteren dat krimp en veroudering ons zullen dwingen om over een 
bepaalde tijd te stoppen of zien we mogelijkheden tot voortbestaan? Hierover gaan onderstaande 
thema’s. 
Onder de zeven thema’s staan twee opmerkingen die als commentaar ontvangen zijn op de eerste 
opzet van de deze middag. 
Als achtergrond zijn de belangrijkste bevindingen van de recente enquête vermeld als mede relevante 
uitkomsten van het synodegesprek van 5 april.  
 
Mogelijk slagen we er niet in om alle thema’s op deze middag te behandelen. Aan het einde van de 
bijeenkomst bepalen we of er een vervolgbijeenkomst gewenst is. 
 
Thema 1: Augustijnse spiritualiteit 
In onze jaarverslagen en in de beleidsnota is onze missie als volgt geformuleerd: 
We houden ons vast 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; 
- niet te zien 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. 

Is deze opsomming volledig? Voldoen we hieraan? 
 
Thema 2: Continuïteit van Bestuur en Raad van Toezicht 
Zien we in onze geloofsgemeenschap mensen die taken of delen van taken willen overnemen op het 
moment dat dit gaat spelen? Hoe pakken we het aan om deze mensen te interesseren? 
 
Thema 3: Continuïteit vieringen 
We kunnen ons gelukkig prijzen dat we zeven vitale voorgangers hebben en een achtste op “afstand”. 
Een riante positie in vergelijking met andere geloofsgemeenschappen. Maar ook hier kan de 
veroudering een keer een probleem gaan vormen. Is het denkbaar -mocht het nodig zijn- dat er af en 
toe “leken” voorgaan?  Moeten we daarom iets doen aan opleiding? Of af en toe iemand buiten de 
kring van voorgangers vragen om een overweging te houden? 
 
Thema 4: Oecumenische viering 
Er zijn in de regio enkele kleine geloofsgemeenschappen die kampen met dezelfde problemen als wij: 
Oud-katholieken, SOVE, Oase, Studentenkapel. Verschillende leden van deze gemeenschappen 
bezoeken zo nu en dan onze vieringen. Is het denkbaar dat we eens per maand een oecumenische 
viering houden? Zouden we moeten nadenken over meer vormen van samenwerking? 
 



Thema 5: Kerntaken van Kerk-zijn 
Gemeenschap, verkondiging en diaconie zijn de drie kernwaarden van het Kerk-zijn.  
De gemeenschapsvorming geven we gestalte in de gezamenlijke vieringen, de verkondiging via 
Bezinning & Spiritualiteit en de Kerk-Krant en diaconie via de advents- en vastenactie. Doen we 
hiermee voldoende? 
 
Thema 6: Zichtbaarheid 
Misschien zijn er mensen die zich bij ons zouden willen aansluiten, maar die van ons bestaan niet op 
de hoogte zijn. Wat zouden we kunnen doen om het bestaan van onze geloofsgemeenschap in de regio 
in grotere kring zichtbaar te maken? 
 
Thema 7: Werving 
De leeftijdssamenstelling van onze gemeenschap is eenzijdig: nagenoeg alleen mensen van 65 jaar en 
ouder. Is jong elan nog te vinden? Of zullen jongeren die door het evangelie geïnspireerd zijn, helemaal 
niets zien in een club van ouderen en in traditie? Wat zou er nog te verzinnen zijn om ook jongeren te 
interesseren? Via ouders, grootouders? Via het Augustinianum? 
 
Een vloeibare Kerk. Opmerkigen van Johan Wolbrink bij de eerste opzet van de bespreekpunten 
De voorgestelde werkwijze én de opzet voor wat betreft discussiepunten is helemaal akkoord. Ik zelf 
zie graag dat ‘onze’ kerk van Augustinus nog meer een vloeibare kerk zou kunnen worden. En jij geeft 
al aan dat er ook leken hun bijdrage aan kunnen leveren. Een kerk die ook meer en meer diaconale 
accenten in zijn portefeuille mogen hebben. Bidden geeft aanzet daartoe maar diaconaal handelen is 
nog meer bidden! 
 
Verbinding leggen. Opmerkingen van Marleen Kremers bij de eerste opzet van de bespreekpunten  
Ik zou het ook mooi vinden als we nog meer verbinding weten te leggen tussen de zusters en broeders 
en de geloofsgemeenschap. Daar liggen naar mijn idee veel kansen om elkaar wederzijds te versterken. 
De synode was daar een mooi voorbeeld van, de zusters vonden het heel fijn om dat samen met de 
geloofsgemeenschap te doen. Het deed hen goed om ook met hen over het geloof te praten. Zo 
zouden we na kunnen denken over meer gezamenlijke activiteiten. Ik vind het heel goed dat het 
bestuur zo actief bezig is met het nadenken over de toekomst en ik wil graag meedenken. 
 
Uitkomsten enquête 
In zijn algemeenheid zijn de gegeven antwoorden adhesiebetuigingen voor de huidige gang van zaken 
op Glorieux. Onderstaand zijn wat kritische opmerkingen en wensen weergegeven.  

➢ Behoefte aan meer kennis over Augustinus 
➢ Graag liederen van Oosterhuis 
➢ Jammer, jammer, dat het voelt alsof we geen ‘open’ gemeenschap zijn door de gesloten 

poort, alsmede de beperkte tijdsduur van de ontmoeting bij de koffie na de viering. 
Begrijpelijk, maar wel jammer!  En men mist nog een bordje met naam en logo van onze 
Geloofsgemeenschap bij de toegangspoort. 

 
Samenvatting Synodegesprek van 5 april 2022  
Uit het verslag over de bijeenkomst op 5 april komen veel wensen en ideeën naar voren die betrekking 
hebben op het instituut Kerk als geheel. Het gaat veel over zaken die binnen onze gemeenschap geen 
discussiepunten meer zijn, zoals bijvoorbeeld vrouwelijke voorgangers of hiërarchie. Getracht is om 
onderstaand enkele ideeën wensen en activiteiten uit het verslag te filteren die voor onze eigen 
geloofsgemeenschap van belang kunnen zijn. 

➢ Boodschap van Jezus uitdragen niet als hiërarchisch instituut maar als volk Gods onderweg. 
Zowel in allerlei maatschappelijke initiatieven als in samenkomen kan dit tot uiting worden 
gebracht. 



➢ Het lijkt mij ook zinvol dat we met gelovigen van anderen kerken en religies in gesprek gaan. 
Helpt ons dat niet als christen beter te verstaan en stimuleert dit ons niet om samen gist in het 
deeg van de samenleving te zijn? 

➢ Vertrouwen en geloven komt ons niet van buitenaf aanwaaien. Leren geloven is een proces 
van luisteren, verwerken (eigen maken) en uitvoeren. In dit proces hebben we elkaar hard 
nodig. Waar we leren van en aan elkaar ontstaat iets van gemeenschap, komt 
gemeenschapsvorming tot stand. 

➢ Bijeenkomsten van de bijbelgroep waar mensen van verschillende christelijke achtergronden 
bij elkaar komen.  

➢ Hoe betrekken we jongeren erbij? Zij zetten zich vaak in voor acties. We moeten niet te somber 
zijn over jongeren. Want door het onbekende van de kerk hebben ze soms een heel ander 
beeld over de kerk. 

 


