
Bijlage  overzicht persoonlijke reacties – verzamelde teksten-  

Datum 28 juni 2022   Alle informatie is letterlijk overgenomen van de ingeleverde vragenlijsten / voor 

cijferwaarderingen zie Bijlage Excel overzicht 

 

Bij vraag 2:  Hoe waardeert u de bijzondere vieringen, met Pasen, Pinksteren, Kerst en de Augustinusviering? 

9+ Een Kerstviering heb ik nog niet meegemaakt (Corona) en een Augustinusviering ook niet. 

Bij vraag 4:  Herkent u in onze vieringen de spiritualiteit van onze patroon Augustinus? 

9+ Ik weet niet goed wie Augustinus was. Ik moet me daar nog in verdiepen. Weten jullie een goed boek 

over hem? 

17+ Moet hem nog beter bestuderen. 

Bij vraag 6:  Hoe waardeert u de keuze van de liederen in de liturgie boekjes? 

8+ Huub Oosterhuis heeft prachtige liederen geschreven. 

Bij vraag 8:  Wat vindt u van de eigen muziekkeuze (o.a. tijdens communie) van de organist tijdens de 

viering? 

25+ Voldoende – goed, het ligt eraan wie de organist is. 

Bij vraag 9: Wat vindt u van de verzorging - aankleding met bloemen, verlichting, geluid- in de Kapel op 

Glorieux? 

9+ Ik vind het af en toe nog moeilijk te verstaan, maar dat ligt aan mijn oren. Ik merk niet veel van de 

ringleiding?! 

20+ Helaas, geluid wás een probleem, nú niet meer! 

Bij vraag 10:. Hoe waardeert u het koffiedrinken in de refter na afloop van de viering? 

20+ Erg gemoedelijk! 

Bij vraag 14: Hoe waardeert u de gekozen doelen van de Advents- en Vastenactie? 

1+ Ver weg doelen hebben niet mijn voorkeur. 

Bij vraag 15:  Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de inhoud van de Kerk-Krant? 

1+ Als redacteur behoor ik hier geen mening over te hebben. 

Bij vraag 20:  Hoe vaak bezoekt u normaal onze zondagse viering? 

13+ Bezoek: Als ik in Nederland ben (woon in het buitenland). 

20+ Ik denk gemiddeld, met alle bijzondere feesten erbij, zo’n 10x per jaar       

 

Vraag 22:  Zou u onze vieringen aanbevelen aan een vriend?  Waarom wel  of niet? 

3+ Bezield positieve  samen onderweg -kerk 

4+ Ikzelf voelde me vanaf de eerste viering meteen “thuis”. Dus m’n vrienden ook…! 

5+ Aan iedereen, omdat de vieringen goed voelen. 

6+ Omdat je “gevoed” wordt  ’n goed mens te zijn 

8+ Twijfelachtig. Het “eigentijdse” mis ik soms. 

9+ Omdat ik het fijne, goede vieringen vind. 

10+ Het is samen vieren! 

12+ Inhoudelijk zeer goed duidelijk. 

13+ De ambiance en de aanwezigheid van de Levende God! En niet alleen met Pinksteren! 

14+ Wat goed is, moet gedeeld worden. En mond tot mond reclame werkt steeds het beste. 

15+ Ja, zeker als hij/ zij uitgekeken is op de parochieviering. 

17+ O.a. de eigen, oprechte manier van vieren, goede inspirerende teksten. Het gebruik van het werk van 

Oosterhuis. De prettige locatie, geluidsversterking en zitgelegenheid. 



18+ Ik voel mij thuis in de vieringen, Dit in tegenstelling met de vieringen in mijn parochiekerk. Dit vertel ik 

door.  

19+ Vrijere opstelling t.a.v. kerk. Kleine gemeenschap die elkaar kent.  

20+ Goede sfeer, inhoudelijk goede vieringen, gezellige club mensen, ook veel activiteiten rondom de 

vieringen. 

21+ Taalgebruik van deze tijd. Aandacht voor de toestand in de kerk en wereld. Actuele problemen 

bespreken.  

22+ Omdat het aansprekende en medicatieven vieringen zijn, waarbij naar onze mening zich iedereen wel 

kan vinden. 

23+ Ja en nee, de ervaring van een keer leerde mij, dat mensen hele andere prioriteiten stellen, zelfs als 

vrienden. 

23+ Vanwege goed saamhorigheidsgevoel; goed begin van de zondag en geeft structuur aan je leven. 

25+ Het is een samen vieren. Iedereen wordt welkom geheten. 

 

Vraag 23: Wat inspireert u?   Wat zou u willen delen met anderen? 

4+ Vooral ’t niet “veroordelen” van anderen en je wordt “geïnspireerd” om ook buiten dat niet te doen.  

5+ Het warme welkom om te beginnen. En de hele goede sfeer tijdens en na de dienst. 

9+ Mijn liefde voor Jezus. 

10+ Altijd de preek. 

13+ Zie antwoord bij 22: het bovenstaande. 

15+ We vormen een alternatief op de standaardviering. 

17+ Mij inspireert vooral de interpretatie van de schrift naar het nu, met koppeling naar eigen ervaring van 

de voorganger.  

18+ Regelmatig word ik geraakt door de overweging of door de tekst(en) gebruikt in de vieringen.  

19+ Iedereen is welkom en mag meedelen. 

20+ Echt samen kerk zijn en met elkaar meeleven. 

21+ Zie antwoord bij 24: Zie bovenstaande 

22+ Zie antwoord bij 24: Zie boven 

23+ Ik voel me best thuis bij jullie. Je mag jezelf zijn ook als je geen pretenties hebt. 

24+ Totale sfeer en goede preken. + Kerk-Krant. 

 

 

Vraag 24 en 25:. Ziet u mogelijkheden om zelf (nog) meer betrokken  

te zijn, bij te dragen aan de geloofsgemeenschap?   Zo ja, waar denkt u aan? 

(de cursieve tekst bij vraag 25 is vertrouwelijke informatie,  alleen bedoeld voor bestuur) 

1+ Frans Savelkouls – visite kaartje 

3+ Ja, via Carla Piscaer 

8+ Nee, doe al het een en ander. 

9+ Aan Vriend worden van de Geloofsgemeenschap Augustinus. Maar ik weet hoe dat moet. Zou info willen!  

( Naam en email is bekend bij bestuur) Verder kan ik niet veel betekenen. Woon te ver weg (Veldhoven) en 

moet met de fiets komen. Jammer! (Ineke Groenen – de Greef, Kerktorenstraat 38, 5503 PC Veldhoven, 

email: inekegroenen51@gmail.com, tel. Werkt niet bij mij / slecht gehoor) 

17+ Voorlezen van teksten ( maar mijn stem is aan de zachte kant, dus doe toch maar niet) (Cecile van Tuijl, 

06 33139290) 



18+ Ja/ nee? Wat wordt van mij verwacht? Wat heb ik te bieden! Mijn eventuele bijdrage zal altijd beperkt 

blijven. (Wil Koteris, tel 040-2855200, wjjkoteris@hetnet.nl) 

19+ JdeKlerk1946@gmail.com 

20+ Ja, actief meedoen met het bedenken en organiseren van gezamenlijke activiteiten, ook met de 

broeders en zusters. (Marleen Kremers, te vinden in Huize Glorieux!)  

22: Nee, tot onze spijt niet meer. 

 

 

Vraag 28: Vermeld hier uw mening, aanvullende opmerkingen en suggesties. 

4+ Een echt rustpunt, effe bijkomen van de week. Om daarna weer “goed” er tegenaan te gaan. Zingen, 

gebeden, en samenzijn met “gelijk-hartige”.  

5+ Als ik familie ontmoet, word ik altijd een beetje warm van binnen. Iedere viering geeft het gevoel weer 

familie ontmoet te hebben. De vrijheid om te mogen geloven en niet gedwongen worden met hel en zo al 

meer. Gewoon doorgaan met een samenkomst van vrienden ter ere van God. 

8+ Jammer, dat het vaak zo onrustig is bij het begin en voor de vieringen. Het geroezemoes en de onrust 

door het koor dat nog oefent. Zou graag zien dat er een vast moment komt om de gezangen te oefenen. Bijv. 

1x per maand! Een dirigent! 

10+ Door verplichtingen elders kan ik weinig aanwezig zijn. Maar het is een hartelijke uitnodigende 

gemeenschap. 

14+ De uitnodigende entree die ook al in de Paterskerk aanwezig was, hebben we gelukkig kunnen 

behouden. Fijn dat je bent gekomen! Ook aan het einde van de viering is er altijd nog even tijd voor een 

praatje. Hoe maak je het? zo eenvoudig. Oprechte belangstelling. 

15+We missen nog wel een bekwame dirigent. + De preken moeten niet te lang duren.  

    +Het zou fijn zijn als de viering op zondag om 10.00 uur kon beginnen. 

17+ Ik zou meer willen weten over (augustijnen en) Augustinus. + Niet élke voorganger is volledig te 

verstaan, wat het volgen van de tekst bemoeilijkt, vooral bij René H.  Ik schreef hem er al een mail over en 

kreeg antwoord. * De geluidsinstallatie is wel naar welhaast perfecte upgrade, tot mijn vreugde.  

19+ 1.Verder op weg naar basisgemeenten zoals Augustinus begon.  

       2. Onderscheid Communie / Eucharistie laten vervallen. Over 5 jaar eventueel geen priesters meer. Is 

dus noodzaak. – Er naar toe groeien.   

20+ Fijne groep, gemoedelijk. Staat open voor nieuwe dingen en ideeën. Helpen elkaar. Ik voel de 

verbondenheid onderling, voelt als thuis. Ik voel me een gewaardeerd onderdeel van de 

geloofsgemeenschap.  

24+ Ga zo door! 

25+ Graag wat meer afwisseling in de liederen. Wat vaker nieuwe liederen zingen. Zo’n ontbijt als met 

Sacramentsdag is wel voor herhaling vatbaar. Je leert elkaar beter kennen. 

 

 

Vraag 29: Wat spreekt u aan in onze vieringen?  

3+ Samen. Eenvoud. Positief. Op groei gericht. 

5+ Het respect voor de liturgie wordt gehandhaafd, ondanks de ongedwongen sfeer. 

8+ De “vertaling” van het Evangelie naar de tijd van nu!!  De verschillende “overwegingen” zijn vaak 

inspiratiebron. 

9+ De vieringen zijn helemaal in het Nederlands gelukkig. Mooie teksten, mooie liederen, goede preken. 

14+ De vredeswens ervaar ik steeds als een klein feestje in de viering, zo’n blij moment. 



15+ De hartstochtelijke samenzang. De vriendelijkheid onder elkaar. 

17+ De lichtheid bij de meeste voorgangers ( ik ben allergisch voor antieke pathos bij de preek)  

18+ Ik voel mij het meeste thuis in een “eigentijdse” viering. Toch waardeer ik het dat de vieringen variëren 

tussen “behoudend” en “vooruitstrevend”. Ik voel mij ook thuis in de vieringen omdat alle aanwezigen actief 

deelnemen in woord en zang, waartoe ook alle gelegenheid wordt geboden. Dit geeft een gevoel van 

samenzijn. Samen Christen zijn. 

19+ Variatie, openheid, gezelligheid. 

20+ Inhoud, Liederen, dat het progressief is, vrouwelijke voorgangers. 

22+ De brieven van en de uitleg over Augustinus. 

23+ De diversiteit en het vermoeden dat er nog meer vrijdenkers zijn behalve ondergetekende. 

 

 

Vraag 30:  Wat moeten we zeker behouden? 

5+ Het warme welkom aan iedereen en de vele gezangen. 

8+ De afwisseling in de voorgangers. 

9+ De Nederlandse taal ( geen gregoriaans /latijn) 

14+ De vrouwelijke voorgangers. Ze brengen hun eigen, unieke visie in. 

15+ De laagdrempelige sfeer. 

17+ Het zingen. Het samenkomen. 

18+ De variatie in de vieringen zoals hierboven ( zie vraag 29) beschreven. 

19+ Basisgedachte: iedereen is welkom. 

20+ Diversiteit, modern blijven denken, vernieuwend durven zijn. 

22+ Wekelijkse dienst en koffie. 

23+ De geweldige inzet en het elan van de eerste 6 jaren. 

 

 

Vraag 31:  Is er iets wat u mist…? 

8+ Jammer, jammer, dat het voelt alsof we geen “open” gemeenschap zijn, door gesloten poort en beperkte 

tijd van ontmoetingen bij de koffie. Ik begrijp dat het zo is, maar wel jammer! 

9+ Ik heb pas één keer koffie gedronken (de allereerste keer dat het weer kon) maar voelde me toch een 

beetje alleen. Iedereen praatte met elkaar maar ik ken nog niet veel mensen. Weet nog niet goed wie wie is! 

14+ Nog een mooi rood bordje met de naam en logo van onze geloofsgemeenschap bij de toegangspoort. 

Zodat voor de bezoekers ( vooral de nieuwkomers) duidelijk is dat we hier op zondag mogen samenkomen 

om te vieren. 

17+ Mogelijkheid om te wisselen van tafel; meer verschillende contacten bij ’t koffiedrinken; ’t is fijn om een 

stoel te hebben kunnen bemachtigen, daarom blijft men op één plaats zitten. “Vaak” dezelfde clubjes - en 

weinig stoelen. 

19+ En meer vrouwelijke voorgangers. Annelies en Marleen inspireren mij. Daar moet ik bij nadenken. 

20+ Ik ben heel tevreden! (Het geluid is ooit een probleem, maar hopelijk is dat opgelost met de nieuwe 

geluidsinstallatie!!) 

22+ Jongeren. De jeugd heeft de toekomst. 

23+ Soms denk ik: er zijn 2 groepen geloofs-genoten de oprichters van de gemeenschap en de diverse groep 

die zich bij hen heeft aangesloten. Daar hoor ik dus bij. Maar verder vind ik jullie best een tof stel! 

 

 


