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Voorwoord 

De foto op dit jaarverslag doet het al vermoeden: een weerbarstig jaar. De foto toont barsten, 

barsten die wij als Kapel ook ervaren, maar uit die barsten blijkt ook in 2018 dat er iets 

nieuws uit kan ontspruiten. De foto toont ook veerkracht: hoewel alles lijkt uit te drogen, is er 

toch hoop op een toekomst: de steppe zal bloeien! 

In 2018 zijn veel zorgen gedeeld, geuit, besproken. En dan is het fijn als je kunt terugkijken 

in de vorm van een jaarverslag met vertrouwen in de toekomst! 

Als Kapelberaad kwamen we met een bliksemstart uit de startblokken. De grote kern van De 

Kapel is ook meteen de grote “doe groep”: van koffie-host of koster tot liturgievoorbereider, 

verzorger Kindernevendienst, voorganger of lid van de Pastoraatsgroep, bestuurder of 

koorlid. Hoog tijd hen te bevragen. Het daaruit voortvloeiende “rondje langs de velden” dat 

we begin 2018 hebben gemaakt, is enorm gewaardeerd. U leest daar verder over in 

hoofdstuk 1. De kapelberaadsleden hebben ruim 20 mensen gesproken. Ze voelden zich 

gehoord, hun meningen zijn serieus genomen, terwijl veel is verhelderd. 

2 thema’s, die pregnant bovendreven: 1) de zoektocht naar het wij-gevoel en 2) de vertaling 

van het KB-adagium “Autonoom maar niet geïsoleerd” dat vertaald moet worden in 

samenwerken. 

De resultaten zijn in maart uitvoerig besproken in onze 1e Kapeldialoog nieuwe stijl en 

resulteerde in een oogst aan suggesties. De scheuren van droogte, zoals frustraties, zorgen, 

de krimp, de teleurstellingen of het gemis aan sfeer-eigenheid blijken ook kleine bloemzaden 

te bevatten, die we koesteren. Onder die bloemzaden ook suggesties voor concrete acties, 

zoals het weer invoeren van “de preek van de leek” evenals “op bezoek bij de buren”. Er 

wordt hardop nagedacht over De Kapel als groene kerk, zoals een rentmeester van de 

schepping betaamt. 

Het is waar: waar gehakt wordt vallen spaanders. Dat geldt zeker ook voor De Kapel waar 

communicatie, informeren en luisteren gemakkelijk fout kunnen gaan ondanks websites, 

nieuwsbrief, overlegorganen en telefoon/twitter/facebook of WhatsApp. Dat blijft een 

permanent aandachtpunt.  

En of er nog ooit de nieuwe bundels komen?? Voor het koor en voor de kerkgangers? Een 

“cri de coeur” bij zowat iedereen. Er is in 2018 heel hard aan gewerkt, maar het bleek een 

monnikenwerk (en monniken zijn er nog maar weinig). Maar in 2019 gaan we de bundels 

inwijden, dat wordt een mooi veldboeket! 

Met het afronden van de nieuwe statuten van onze stichting De Kapel in december en een 

geslaagde decemberbrief actie konden we meteen afscheid nemen van een glunderende 80-

jarige penningmeester Wim de Vos die het stokje heeft overgedragen aan Dirk van Tellingen. 

 

Al met al is daarmee 2019 met elan gestart. De mijlpaal 40-jaar oecumene in de zondagse 

vieringen kan voor 2020 alvast met potlood in de agenda’s gezet. De steppe zal bloeien en 

blijven bloeien! Veerkracht, dat is wat De Kapel altijd heeft gekenmerkt. 

Het kapelberaad, namens deze, 

 

Sjef Ernes, Voorzitter van De Kapel 
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1 Kapeldialoog 

Om wat meer tijd te hebben, dan bij een Kapelvergadering na een viering, hebben we 

besloten aparte zittingen te organiseren om te discussiëren over actuele onderwerpen, die 

ons aan het hart gaan. In dit geval betrof het “het rondje langs de velden” dat wij, het 

Kapelberaad, hadden gemaakt. Bij Koor, Kindernevendienst, Pastoraatsgroep, 

Voorgangersoverleg, koffiegroep, kosters en de liturgievoorbereiders hebben we geluisterd 

naar meningen en gevoelens, gepolst naar wat leeft en dwarszit. We hebben in die 

gesprekken een rijke oogst aan inzichten, zeer constructieve suggesties en welgemeende, 

goed beargumenteerde pijnpunten 

besproken. In de eerste plaats hebben we 

die gesprekken als enorm positief ervaren, 

als een uiting van grote betrokkenheid. Met 

hun gemeenschapsgevoel geven de 

groepen, waar we mee gesproken hebben, 

mede vorm aan De Kapel. Daarbij hebben 

we veel onderlinge waardering geproefd. 

Twee thema’s kwamen duidelijk boven 

water. Vragen rond de 

“gelegenheidssamenwerking met de 

Johanneskerk” bij specifieke vieringen, wat 

zeker niet impliceert dat we gaan fuseren 

met de Johanneskerk. Hoe voorkomen we hierin misverstanden of teleurgestelde 

verwachtingen? Het tweede thema bespreken we al regelmatig sinds de oecumenische 

samenwerking: wat is onze identiteit? En hoe wordt die vraag individueel beleefd en 

beantwoord? Waar we in oecumene vooral ons richten op wat ons bindt, discussiëren we in 

de praktijk nogal over wat ons scheidt. We zijn een “eenheid in verscheidenheid”, met 

uitersten aan beide kanten over welk onderwerp dan ook. Fijn om te merken dat we juist 

door die verscheidenheid voor (nog steeds) velen De Kapel een plek is om samen te komen. 

Waar ruimte is voor vernieuwing en experiment, voor individuele bezinning en gezamenlijk 

gevoelde ‘dienst in de wereld’. Daarbij werd fijntjes opgemerkt door een deelnemer dat ook 

de zondagsdienst in concurrentie is gekomen met andere (fijne) zondagactiviteiten, zowel 

voor jonge gezinnen als voor mantelzorgers of drukke baasjes, sporters en 

muziekliefhebbers. De evaluatie van 1 jaar huisvesting in de Johanneskerk leverde geen 

verrassend beeld op. Het tijdstip van 12 uur, ingeklemd tussen twee andere groepen, is niet 

fijn. De faciliteiten zijn geweldig en de samenwerking is prettig. Maar we moeten blijven 

zoeken naar wat kan bijdragen aan een meer herkenbare “eigen huis-sfeer”. De vieringen in 

de Goede Week deden we weer samen met de Johanneskerk. We willen graag met onze 

Kapelgangers deze en andere overwegingen bespreken. Want hoe gaan we nu verder? Met 

ieders inbreng moet dat tot iets waardevols leiden, daar zijn wij van overtuigd. 
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Kapelgemeenschap 

Zuster Agnes 

Rob Kosterman 

 

2 Bijzondere vieringen 

Het verzorgen van een wekelijkse 

oecumenische viering op zondag is de 

belangrijkste activiteit voor De Kapel. In 

bijna veertig jaar (lustrum in 2020) is de 

vorm waarin we dat doen, goed 

uitgekristalliseerd. Een paar keer per jaar 

doet zich een gelegenheid voor waardoor 

het er anders aan toe gaat op zondag. 

Enkele voorbeelden volgen hier. 

 

 

In april is Agnes, de laatst overgebleven Zuster van 

Liefde in Eindhoven, verhuisd naar het moederhuis in 

Schijndel. Dit was een moment om stil te staan bij de 

betekenis van de zusters voor Eindhoven. Zuster Agnes 

hield in de viering van 24 april de preek van de leek. De 

andere zusters waren voor deze gelegenheid naar De 

Kapel gekomen, en dit alles leverde terecht veel warme 

belangstelling op. 

 

 

 

 

Daklozenpastor Rob Kosterman was onze gast in 

september. Hij is al jaren actief op het gebied van 

armoedebestrijding vanuit de Catharinakerk in Eindhoven. 

Inmiddels is hij vrijgesteld om al zijn energie te stoppen in 

het daklozenpastoraat. Rob ondersteunt daklozen en 

slaagt erin dat zij hun leven weer op de rit te krijgen. 

 

 

 

Voor de vijfde keer was er de Vredesbezinning in de week van de Vrede. Deze bezinning is 

een initiatief van het Platform Levensbeschouwing en Vrede, waarvan De Kapel 

medegrondlegger is. De Vredesbezinning kwam in de plaats van de normale zondagse 

viering. Het samenstellen van een bezinning met mensen van acht verschillende 

levensbeschouwingen is op zichzelf al een bijdrage aan vrede. 

 

Bijzonder was ook de doopviering van Mohammed, een vluchteling die wij hebben leren 

kennen via het Jongerenhuis, het initiatief dat wij ondersteunen via onze collecte. De 

subsidierelatie met het Jongerenhuis dat vluchtelingen met en zonder status helpt op de 

meest uiteenlopende gebieden, heeft zich ontwikkeld tot een tweerichtingsverkeer. De Kapel 

doet een keer of vijf per jaar een viering in de Huiskamer van het Jongerenhuis. In dat 

contact hebben we Mohammed leren kennen. Hij heeft met hulp van het Jongerenhuis zeer 

goed Nederlands leren spreken. Hij is hulpvaardig en heeft op die manier zelf een zinvolle 

invulling gegeven aan zijn leven. En in die relatie ontwikkelde zich zijn wens om christen te 

worden. Samenwerking Jongerenhuis-De Kapel: “win-win”. 
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3 Themalunch 

Themalunch “Zien soms even” 

Het thema van de themalunch bij de viering op 25 februari was “Zien, soms even”. 

Het is een overweldigend gevoel van 

thuiskomen: van weten “dit is het!”, van 

voelen dat “ik zal er zijn”, van zien “zo is 

het goed”. Soms - en vaak ook maar 

heel even - breekt het licht door en kun 

je werkelijk zien. Je wilt het begrijpen, 

vasthouden en het beschutten met een 

tent, een huis, een kerk. Maar de 

vergezichten verdwijnen als je weer 

neerdaalt in het leven van alledag. “Zien, 

soms even”. We hebben het allemaal 

wel eens meegemaakt. Wat is er nog 

van over? Wat hebben we ervan 

geleerd? Als je begrijpt, vasthoudt en beschut, waar leidt dat toe? Wat zien we? Kan het 

vaker dan “soms” en langer dan “even”? 

 

 

Themalunch “Een nieuw begin” 

Vooraf was er een korte dienst rond de lezingen Deuteronomium 26, 5-11 en 2 Korintiërs 4, 

5-12. De themalunch op 3 juni stond 

voor: “Een nieuw begin”. In de kern van 

ons christenzijn staat de doop, ofwel de 

opstanding van Christus. In die doop 

sterft je oude identiteit en begin je in een 

nieuwe wereld waar je de weg nog niet 

kent. Je raakt je vastigheid kwijt. We 

gingen in gesprek over angst en 

wanhoop die een nieuw begin met zich 

meebrengt, maar ook over de 

ervaringen van hoop, geloof en liefde die je sterken om door te gaan op je nieuwe weg.  
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4 De Pastoraatsgroep 

Het is een groot goed dat we binnen onze Kapelgemeenschap om zien naar elkaar. Dat 

vloeit voort uit interesse en omdat we om elkaar geven. Een liefdevol en oplettend oog en 

vooral een open, luisterend oor om te ontdekken dat iemand je nodig heeft en er zo achter te 

komen wat de ander bezighoudt zonder een oordeel te vormen. 

Die aandacht voor elkaar is vooral belangrijk als mensen een moeilijke tijd doormaken, 

omdat ze getroffen worden door een lichamelijke of psychische ziekte of dat ouderdom hen 

verzwakt. De pastoraatsleden hebben geen draaiboek of vaste afspraken om mensen te 

bezoeken, maar weten hen, die wat ondersteuning nodig hebben, te vinden en dan 

afhankelijk van de situatie hun zorg af te stemmen. Soms is dat in de vorm van een kaartje, 

kaarsje of een bosje bloemen, een andere keer wordt er iemand opgezocht, of is er 

telefonisch contact. Maar er worden ook verhalen gedeeld tijdens een kopje koffie na de 

dienst. Is er een nieuw gezicht in, dan kan het zijn dat één van de pastoraatsleden een 

gesprekje aanknoopt met deze persoon. 

 

Alice Cottaar heeft het initiatief genomen om de krachten van ondersteuning te bundelen in 

de oprichting van de Pastoraatsgroep. De vrouwen van de Pastoraatsgroep versterken hun 

onderlinge band door ervaringen uit te wisselen in een gezellige en inspirerende sfeer.  

 

 

 

 

 

 

 
Alice Cottaar,    Ada Luijten,  Caroline Grooten, Janneke Uyttewaal, Thea Koot, Maria Coolen, Berna Smit 

 

Omdat de leden van de pastoraatsgroep al heel lang deel uitmaken van De Kapel 

beschikken ze samen over een goed vertakt netwerk naar de overige Kapelgangers. 

 

De Pastoraatsgroep organiseert een aantal keren per jaar een themalunch. Als aansluiting 

op een korte viering wordt er in kleine groepen tijdens de lunch, die bestaat uit 

thuisgemaakte gerechten, door Pastoraatsleden en Kapelgangers, doorgepraat en 

gediscussieerd over het thema van die viering (zie ook hoofdstuk 3 Themalunch). 

 

Ter motivatie en verdieping nemen Pastoraatsleden soms deel aan workshops (bijvoorbeeld 

over rouwverwerking).  

 

Deze 7 vrouwen zijn heel bescheiden en doen hun werk bij voorkeur geruisloos. Ook 

anderen in De Kapel, buiten de Pastoraatsgroep, geven spontaan uiting aan hun 

naastenliefde, als dat nodig is! Daarom even de aandacht met dit artikel voor allen, die 

omzien naar hun medemens, dat vind ik meer dan de moeite waard! 

 

Paul Mulder  
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5 Nieuwe statuten 

Om tot een onafhankelijke Stichting De Kapel te komen, dienen we statuten te hebben. De 

Stichting TINT had het huiswerk voor hun statuten al gereed. Eind 2018 zijn wij ook bijna 

klaar en dat is het einde van de stichting rond de ESK en het officiële begin van De Kapel. 

Ook hier klinkt de identiteitsvraag door: “Wat willen 

we zijn, wat is ons doel, hoe gaan we dat doel 

bereiken en hoe gaan we dat statutair 

vastleggen?” De statuten (zo ruim mogelijk 

geformuleerd om niet steeds naar de notaris te 

moeten als iets wijzigt) zullen een aanvulling 

krijgen met een meer levend document: het 

huishoudelijk reglement. Daarin leggen we vast 

hoe we met elkaar wensen om te gaan, wat onze 

waarden zijn, hoe we streven naar samenwerking, 

hoe we komen tot regelmatige bijstelling van visie 

en aanpak, in een veranderende buitenwereld met een veranderende gemeenschap. En hoe 

we onze relatie met TINT willen borgen, naast financiële steun. 

 

In de statuten hebben we ook de invoering van de Kapeldialoog verankerd: 2 tot 3 maal per 

jaar overleg met de gehele Kapelgemeente. Om te informeren, om te consulteren, om 

verantwoording af te leggen, om draagvlak te krijgen. 

 

 

 

6 Boekenbeurs 

In het weekend van 6 en 7 oktober is weer 

een boekenbeurs gehouden. Deze keer in de 

Johanneskerk. Op deze dagen hebben we 

weer vele mensen blij kunnen maken met een 

stapeltje mooie boeken voor een 

aantrekkelijke prijs. 

Ter voorbereiding van de boekenbeurs 

hebben we gelukkig kunnen rekenen op de 

bijdrages van 15 boekliefhebbers, die afstand 

hebben gedaan van een deel van hun 

boekenverzameling. Om de beurs aantrekkelijk te maken, zorgden we voor een duidelijke 

inrichting en sorteerden we de boeken naar onderwerp. De vrijwilligers, die zich hebben 

ingezet om de beurs mogelijk te maken, hebben we getrakteerd op koffie, thee, iets lekkers, 

broodjes en gezelligheid.  

 

Berna Smit en Paul Grooten 
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7 Ontmoetingsdag Kleine Geloofsgemeenschappen 

De jaarlijkse ontmoetingsdag van Kleine Geloofsgemeenschappen is in 2018 gehouden in 

De Boskapel in Nijmegen. Een deel van de inspirerende uitnodiging van deze dag, zoals de 

Boskapel die opstelde, kun je lezen in het onderstaande kader. 

We willen deze dag het thema meegeven: ‘Laura’. Laura of 

lavra beschrijft de oervorm van het klooster waar de cellen 

verspreid lagen in het landschap, en waar de kloosterlingen 

op gezette tijden bij elkaar kwamen om te vieren en om 

elkaar van goederen en diensten te voorzien. De afgelopen 

jaren is het veld van spiritualiteit, geloof en zingeving steeds 

breder geworden. Mensen beleven hun spiritualiteit en 

geloof niet meer alleen in de kerken, maar steeds vaker op 

nieuwe plekken; denk aan: musea, concerten, The Passion, 

Matteüspassion, festivals, stille tochten, lezingen, 

bijeenkomsten, enz. Mirella Klomp (Protestantse 

Theologische Universiteit) spreekt van ‘ecclesioscapes’, van 

landschappen waar mensen op vaak ongewone plekken 

momenten van kerkzijn met elkaar delen. 

 

Misschien zijn wij tegenwoordig onderdeel van een 

moderne laura waarin zelfstandige geloofs-

gemeenschappen, institutionele kerken maar ook steeds 

meer niet-kerkelijke initiatieven ieder hun eigen bijdrage 

leveren aan spiritualiteit, geloof en zingeving. Samen 

vormen we ‘cellen’ van uiteenlopende snit in een breed 

landschap van ecclesioscapes. En wellicht hebben wij als 

kleine geloofsgemeenschappen door onze zelfstandigheid 

en de daarmee verbonden ruimere mogelijkheden juist een 

bijzondere verantwoordelijkheid in dit brede landschap.  

Op zoek om deze bijzondere verantwoordelijkheid waar te 

maken hebben het Augustijns Centrum de Boskapel en het 

Oecumenisch CityPastoraat het initiatief genomen voor het 

‘Stadsklooster Mariken’, zeg maar een ‘laura’ op lokaal 

niveau. Na een lang proces van voorbereiding willen we in 

de kring van geloofsgemeenschappen in vrij verband de 

weg naar het Stadsklooster Mariken inslaan. 

 

We nodigen 

jullie uit voor 

een rijke en 

volle dag: We 

gaan op 

verkenning 

door het brede 

landschap van 

spiritualiteit, 

geloof en 

zingeving. We 

willen ons 

verder 

bezinnen op de bijzondere rol van onze kleine zelfstandige 

geloofsgemeenschappen binnen de laura. 

Het ochtendprogramma ging over de revitalisering van spiritualiteit, waarin een zevental 

genodigden in het kort hun zienswijze gaven. Wij maakten de volgende aantekeningen: 

• Veel beweging en dynamiek in de maatschappij, kerken zijn niet persé nodig, maar het 

samenzijn is heel belangrijk. Gezamenlijk rituelen, symbolen en verhalen delen.  

• De behoefte blijft om het “Heilige” te zoeken, ook buiten de kerken, bijvoorbeeld in 

stilteruimtes. De kerk is onderweg naar verlaten plekken, naar mensen met hun ziel 

onder de arm. 

• Kansen voor vernieuwing: samen met anderen op weg gaan 

• Vaak denkt “de kerk” dat ze alles beter weet. Bescheidenheid is belangrijk. Verbinding 

zoeken in de ruimste zin van het woord. 

• Inspiratie opdoen, met de bijbel als bron. Focus je op vrede. 

• Stilteruimtes zijn hard nodig. Er zijn vanuit je verlangen. 

• Boosheid en woede de ruimte geven. Mensen de mogelijkheid geven naar hun bron op 

zoek te gaan.  

• Belangrijke waarden zijn: schoonheid van muziek en liederen, sacraliteit van de ruimte, 

de stilte, herkenbare rites, transcendentie, contrast ervaren, verbinding van mensen met 

de hemel en aarde. 

 

Daarnaast hebben we aangegeven bij de mensen van Oase uit Veldhoven dat we samen 

met hen een volgende bijeenkomst willen organiseren. En dat we snel contact opnemen om 

in 2020 iets samen te doen. 

 

Dirk van Tellingen en Rob Weijs 

       Mirella Klomp 
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8 Wist U dat…… 

8.1 Verslavingsliefde al in de wieg begint? 

TINT organiseerde in samenwerking met Studium Generale de avond “Verslaafd aan Liefde”. 

Volgens Jan Geurtz krijgen we in ons leven allemaal 

te maken met “Liefdesverslaving”. Dat begint al als 

we in de wieg liggen. Als hulpeloos wezentje, zijn we 

volledig aangewezen op de zorg en liefde van onze 

ouders. Als zij weg zijn en we weten niet of ze 

terugkomen, begint de angst. Menige liefdesrelatie is 

gedoemd te mislukken, omdat de ander niet in staat is 

zoveel liefde te geven. Al onze opgedane ervaringen 

samen vormen onze identiteit. Om los te komen uit 

onze patronen, kun je leren je gedachten en gevoelens van een afstandje te bekijken door 

meditatie. 

8.2 De dodenherdenking bij het vrouwenmonument plaatsvond? 

“Verzet, toen en nu” was het thema van de dodenherdenking dit jaar. Het gaat om de 

mensen die steeds maar weer, in oorlog of vrede, 

in verzet zijn gekomen, overal en altijd, hier en nu. 

De bijeenkomst was bij het vrouwenmonument. 

De vraag, om onder ogen te zien, was: “Wat doe 

jij, hier en nu?” Niet omdat we het antwoord 

hebben, maar omdat we elkaar willen bevragen. 

Want ook wij moeten aan vrede en vrijheid blijven 

werken. Vanuit De Kapel werd een muzikale 

bijdrage geleverd aan deze herdenking.  

 

8.3 Studenten behoefte hebben aan innerlijke rust? 

 

Studenten blijken behoefte te hebben aan 

innerlijke rust. Daarom organiseert Tint 

wekelijks mindfulnessbijeenkomsten, waarbij 

de ademhaling centraal staat en bij aanvang 

gaan de handen omhoog ter voorbereiding 

aan de meditatie.  

 

8.4 Amnesty International steeds een gevangene van de maand kiest? 

Op de eerste zondag van de maand staat Mirjam Thomsen aan een tafel bij de ingang van 

de Johanneskerk met voorbeeldbrieven van Amnesty 

International. Al jaren is het in de Johanneskerk dan 

Amnestyzondag. Tijdens de voorbede wordt ook voor een 

gevangene van de maand of voor het werk van Amnesty 

gebeden. Na de viering kunnen de mensen dan voorbeeldbrieven meenemen, thuis 

ondertekenen en op de brievenbus doen. 
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8.5 Tint de dubbelrol van maffiabaas in een evenement succesvol uitprobeerde? 

Tint organiseerde een evenement over lichaamstaal, gegoten in spelvorm. Er werd in een 

paar minuten een fictieve stad gesticht. Één van de 

studenten kreeg het binnen een paar minuten voor elkaar 

om zowel maffiabaas als burgemeester te zijn. Hij bezat 

tactisch inzicht en zette zijn natuurlijke charmes in om 

daarna het spel te bepalen. Alleen God had hem nog 

onder controle. Totdat God een kleine pauze nam: toen liep de maatschappij volledig uit de 

hand. 

8.6 Hier vragen werden gesteld zonder antwoorden te krijgen? 

Op zondag 15 april werd de musical “Op zoek naar Judas” uitgevoerd. Als de naam Judas 

valt, volgt meestal ook het woord “verraad”. De musical geeft 

achtergronden over Judas, stelt vragen, maar geeft geen 

antwoorden. De musical Judas werd opgevoerd door onder 

andere de gemeenschappen van de Johannes- en de 

Ontmoetingskerk, met een kleine bijdrage van De Kapel. 

 

8.7 U mee had kunnen zingen? 

 

Wie de voorafgaande keer gemist had, had 

op 21 oktober deel kunnen nemen aan het 

evenement “1000 Stemmen zingen 

Oosterhuis”.  

 

 

8.8 U uw eigen vredesteken had kunnen ontwerpen? 

 

 

De fakkeltocht had een vredesteken-wedstrijd 

georganiseerd en had U daarvoor opgeroepen!  

 

 

 

 

8.9 De samenwerking met de Johanneskerk op zijn paasbest was? 

 

 

Het afgelopen jaar hebben De Kapel en de 

Johanneskerk in de voorbereiding naar het Paasfeest 

gezamenlijk vieringen georganiseerd tijdens Witte 

Donderdag en Goede Vrijdag.  
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8.10 Er bestuursveranderingen waren in 2018? 

In het Kapelberaad zijn een aantal veranderingen doorgevoerd, waaronder een herverdeling 

van de portefeuilles en een Kapelbestuur met 7 zetels, zoals dat is vastgelegd in de (nieuwe) 

statuten. Op dit moment zijn 

4 zetels ingevuld (voorzitter, 

secretaris, penningmeester 

en lid). 

Het Kapelberaad omvat het 

bestuur maar biedt ruimte 

aan Kapelgangers, die geen 

bestuursfunctie ambiëren, 

maar wel de dagelijkse 

leiding willen versterken. Op 

dit moment is Ada Luijten, 

vanwege haar 

secretariaatsfunctie lid van 

dat Kapelberaad. 

Het is al genoemd, de 

penningmeester functie is op 

1 januari 2019 overgedragen door Wim de Vos aan Dirk van Tellingen. In het najaar 2018 

heeft Rob Weijs zich beschikbaar gesteld als bestuurslid, waardoor, voor een deel, ook de 

communicatielijnen korter zijn geworden. Zoals bekend is Rob al jarenlang onze beheerder 

van praktische Kapelzaken, participeert in de communicatie & PR-groep en is de website 

beheerder en nieuwsbrief redacteur. 

 

De portefeuilles zijn, als volgt, herverdeeld: 

 

Sjef Ernes heeft de voorzittershamer teruggenomen van Dirk van Tellingen, die zich 

daarmee kan focusseren op financiën. Sjef heeft de portefeuille samenwerken: met de 

Johanneskerk, met kleine Geloofsgemeenschappen in de regio en met partners in de stad. 

Dirk is tevens plaatsvervangend voorzitter en hij trekt de Communicatie & PR-groep. 

 

Paul Mulder is secretaris en contactpersoon voor TINT. Rob Weijs coördineert ICT en AVG 

(privacyregelgeving) naast zijn beheerdersfunctie. Ada Luijten verzorgt het secretariaat en is 

coördinator van de vrijwilligersdag. Alle Kapelberaadsleden zijn aanspreekpunt voor ten 

minste één van de Kapelgroepen. Rob is dat voor de voorgangers- en de kostersgroep, Dirk 

voor de liturgievoorbereiders en koffiegroep, Ada voor het Koor en Pastoraatsgroep en Sjef 

voor de Kindernevendienst. 
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9 Financiën 

9.1 Algemeen 

De stichting De Kapel is sinds 1 januari 2019 formeel een feit. Het studentenprogramma 

onder de naam TINT draait alweer een jaar zelfstandig als Stichting TINT en met behoorlijk 

succes. 

De Kapel heeft het zwaar, de redenen zijn bekend. Vooral het tijdstip van onze vieringen legt 

een zware claim op het kerkbezoek, we hebben ons “Kapel-gevoel” 

nog niet echt gevonden, al wordt met man en macht geprobeerd 

onze gemeenschap te laten bloeien. 

 

De Kapel is veel dank verschuldigd aan haar voorgangers en de vele 

vrijwilligers die zich inzetten voor Oecumene in Eindhoven. Mede 

hierdoor kunnen de lasten relatief laag worden gehouden en kan De 

Kapel zelfs haar financiële steun aan TINT in 2018 voortzetten op 

hetzelfde niveau als in 2017. 

 

TINT mag zich verheugen in bijdragen van de TU/e en subsidies van haar vertrouwde 

financiers, inclusief De Kapel. 

 

9.2 Eigen middelen 

De Stichting De Kapel is en blijft volledig financieel afhankelijk van de bijdragen van de 

individuele begunstigers en sympathisanten en van de leden van de Kapelgemeenschap. 

Deze bijdragen, de Kapelbijdrage, de december- en de mei-actie, dreigen iets terug te lopen. 

Oorzaken zijn wel te benoemen: het wegvallen en verhuizen van vroegere (oudere) 

begunstigers en leden en de geringere toename van nieuwe leden. Het is, met de thans nog 

aanwezige reserves, nog geen reden tot paniek, maar veeleer een opgave voor allen om op 

dit punt alert te blijven. Het streven is een exploitatie-bedrag van € 37.500. 

 

In het voorwoord heeft u kunnen lezen dat Wim de Vos na 10 jaar het financiële stokje heeft 

overgedragen aan Dirk van Tellingen. Op 12 maart 2019 heeft de kascommissie de 

overgedragen financiële stukken goedgekeurd. 
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9.3 Balans, Exploitatie en Begroting van De Kapel 

 Exploitatie EXPLOITATIE Begroting

BATEN 2017 2018 2019
Eigen Kerkbijdragen ( december- en aprilactie) 37.025                36.490,64             33.000             

Collectes  tijdens de wekelijkse diensten 4.320                   4.630,11               4.000               
Overige incidentele  giften/baten en Boekenbeurs 2.194                   1.971,70               500                   

Totaal  Baten 43.539                43.092,45            37.500             

LASTEN
Huur Kapel ruimte 6.585                   7.120,94               7.500               

Vergoeding (gast)voorgangers 5.100                   4.700,00               5.200               

Kosten  Koor en  muziek 7.347                  7.404,82               8.000               

Overige  kosten  tbv  de diensten 801                      1.207,27               1.500               

Specifieke diensten/activiteiten; Vrijwilligersdag 268                     167,75                  500                   

Algemene organisatiekosten/publiciteit/ Bankkosten etc. 616                      283,09                  1.000               

Bestuurlijke en algemene kosten o.a.statuten 253                      2.524,58               800                   

reservering voor liedbundels en adm. Syusteem 5.000                   p.m p.m.

Bijdrage Kapelgroep  aan TINT, 10.000                10.000,00             10.000             
Bijdrage aan het Jongerenhuis 2.000                   3.000,00               3.000               

Totaal Lasten 37.970                36.408,45            37.500             

EXPLOITATIE-RESULTAAT 5.569                   6.684,00               -                    
 

 

Toelichting 

Kenmerkend voor de verwachting 2018/begroting 2019 is: 

a) De reservering t.b.v. de nagekomen energierekening over 2010/2015 is voor een groot 

deel vrijgevallen. Het vrijgevallen bedrag wordt deels in 2018 geboekt, deels in 2019. 

b) Inkomsten via de kerkbijdrage en de collecten zijn helaas flink gedaald. 

c) Door a) is het resultaat 2018 vermoedelijk nog positief, afhankelijk van de December-

actie, een tekort op de begroting 2019 is niet te vermijden en gaat ten laste komen van 

de nog beschikbare reserves. 

d) Ter vergelijking: positief resultaat gewone bedrijfsvoering 2017 was ruim € 5.500. 

Zonder die eenmalige "meevaller" zou er in 2018 en in 2019 een negatief resultaat zijn 

van - € 3.000, respectievelijk - € 6.000. 

e) Een jaarlijks tekort van € 6.000 is enkele jaren te dragen, maar zeker niet voor een 

langere termijn. 

 

Wim de Vos, penningmeester (t/m december 2018) 
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Colofoon 

Postadres 

Secretariaat De Kapel 

Tartinistraat 5 

5654 CX Eindhoven 

 

Telefoon 

040-2519866 

 

E-mail 

secr@kapel-eindhoven.nl 

 

KVK 

41090050 

 

IBAN 

NL39 TRIO 0197 9811 86 

 

Fotografie 

Diverse Kapelgangers 

 

Sites 

www.kapel-eindhoven.nl 

www.tint-eindhoven.nl 

www.facebook.com/kapel.eindhoven 

www.facebook.com/tint.tue 

 


