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Voorwoord
We hebben een turbulent en bewogen jaar achter de rug.
Emotioneel omdat Elisabeth Fricker na een lang ziekbed overleed. Zij is 19 jaar, als pastor
verbonden geweest aan de ESK en De Kapel. Zij was voor ons een inspirator en heeft onze
gemeenschap mede vormgegeven.

Op 1 januari 2017 zijn we gedwongen verhuisd van de Kapel aan de Kanaalstraat, meer dan
50 jaar onze vertrouwde omgeving, naar de Johanneskerk. Na één jaar hebben we nog niet
echt ons plekje gevonden, ondanks de hartelijke samenwerking met onze verhuurder, de
Johanneskerkgemeente.

De ESK is in een bestuurlijke stroomversnelling gekomen. Vooral door de positieve
ontwikkelingen rond samenwerking tussen TINT en TU/e. Het TINT-programma werd met
open armen ontvangen op de TU/e-Campus. En TINT mag rekenen op extra financiële steun
van de TU/e. Om TINT kerk-ongebonden neer te kunnen zetten was een ontvlechting met de
Kapelgemeenschap op bestuurlijk niveau noodzakelijk.

TINT is immers een organisatie, die open staat voor alle studenten, met een open-mind voor
religie, cultuur en achtergrond, mede geïnspireerd vanuit de oecumenische opvattingen van
de ESK. De oecumenische geloofsgemeenschap binnen de ESK gaat verder als De Kapel,
die TINT, met anderen, zal blijven ondersteunen. Bestuurlijk is de ESK nu opgedeeld in De
Kapel en TINT.
Begin 2017 is het ‘oude’ Kernberaad voor het laatst bijeen geweest. Nu kennen we een
beraad TINT en een Kapelberaad, met beiden een eigen bestuur. Beide besturen draaien
inmiddels op volle toeren.

Een nieuw evenement voor ons was de “Kerkproeverij” in september, toen we open huis
hebben gehouden in de Johanneskerk. Dat heeft geleid tot spontane parallelle acties, zoals
de boekenlegger met “stellingen van De Kapel” (geïnspireerd door 500 jaar Luther). Ook is
ons logo van De Kapel binnen een half jaar al vernieuwd met een nieuwe toevoeging:
“Werkplaats voor oecumene”. De inspiratie kwam uit een geslaagde heisessie op 8 juli met
Kapelberaad en voorgangers.

Vragen uit onze achterban waren aanleiding om aandacht te geven aan “transparantie in
beleid en besluitvorming”. Daarbij hebben we acties ondernomen om zowel de
mogelijkheden voor consultatie en klankbordfunctie en als ook de terugkoppeling over beleid
te verbeteren.

Een andere taak voor ons Kapelberaad is de samenwerking rond oecumene in de regio. We
zijn geïnspireerd door een studiedag met oecumenische geestverwanten in Tilburg.

Veel leesplezier!

Sjef Ernes, Voorzitter van De Kapel

Johanneskerk
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1 Ons nieuwe huis De Johanneskerk
In de zomer van 2017 kocht DELA de Mariënhage-gebouwen, waaronder ook de Kapel, van
de Orde der Augustijnen en de gemeente Eindhoven. De uitvaartcoöperatie wil de
Paterskerk en Kapel transformeren tot ceremoniehuis. In de andere gebouwen komt horeca,
een hotel en congresruimte.
Dit betekende voor ons dat de jarenlange huur van de Kapel ten einde liep en wij op zoek
zijn gegaan naar een nieuw onderkomen.

Eind december 2017 hebben wij de Kapel aan de Kanaalstraat verlaten met een
afscheidsviering.
Dit gebouw voelde als een goed passende, vertrouwde jas, waar we in de loop van de jaren
zeer gehecht aan zijn geraakt. In de eerste plaats de unieke sfeer van deze kerk, die meer
dan een eeuw oud is. Vele voorzieningen, die daar aanvankelijk ontbraken, zijn door een
deskundig groepje vrijwilligers gerealiseerd. Denk aan de keuken, de prachtige ronde
overlegtafels en daarnaast vele onderhoudswerkzaamheden, die een dergelijk monumentaal
gebouw met zich meebrengt.

Hoe anders is onze nieuwe huis de Johanneskerk? Een modern gebouw dat we delen met 2
andere religieuze gemeenschappen.

We beschikken nu over een modern gebouw zonder trappen, goede verwarming met de
uitwijkmogelijkheid voor het gebruik van kleinere ruimtes voor andere activiteiten.

Als nadelen ervaren we de late aanvangstijd, 12:00 uur, van de viering op zondag en het
gemis van de stijlvolle omgeving van de Kapel aan de Kanaalstraat. Het feit van nog 2
medegebruikers van de Johanneskerk maakt het niet eenvoudig om je eigen sfeer te creëren
die zo kenmerkend was in onze oude Kapel.
Hier ligt nog een uitdaging!

Eerste viering in JohanneskerkLaatste viering de Kapel
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2 In Memoriam Elisabeth Fricker
Elisabeth stuurde mij eens, aan het begin van de
zomervakantie een grote kaart met een zonnebloem
daarop, als dank voor de samenwerking van dat afgelopen
jaar. De uitstraling van de zonnebloemenergie was ook
kenmerkend voor haar. Aan Elisabeths gezicht was direct
haar gemoedstoestand af te lezen. Ze kon heel enthousiast
ergens over zijn. Was zij het ergens niet mee eens, dan liet
ze dit blijken, vaak in een uitgebreide brandbrief om het
thema dat haar bezig hield aan de orde te stellen. Ze had
een sterk rechtvaardigheidsgevoel, dat een motivator voor
haar was. Zij werd daardoor creatief en oplossingsgericht.
Ze liet zich ook leiden door haar perfectionisme. Dit was
soms een blok aan haar been; het werk kostte dan meer
tijd dan gepland.

Eind mei 2016 heb ik Elisabeth geïnterviewd voor het jaarverslag vanwege haar afscheid van
de ESK. We hebben toen teruggeblikt op haar carrière bij de ESK.
Van 1997 tot 2016 heeft Elisabeth vol overgave gewerkt, als pastor binnen de Eindhovense
Studentenkapel en later ook als personal life coach binnen TINT op de TU/e en Fontys.

In haar eerste jaren was haar rol nog traditioneel pastor ook binnen de
studentengemeenschap. In de Kapel was ze bij aanvang nog met drie andere
studentenpastor collega’s. Ze voerden alle traditionele diensten uit: naast de zondagviering,
gingen zij ook voor in doop-, trouw- en rouwvieringen.

Elisabeth voelde zich op de universiteit in het begin nog dicht bij de studenten staan, omdat
haar eigen studentenleven nog heel nabij was. Onder andere via dans en meditatie kon ze
haar studenten spiritualiteit en verdieping laten ervaren. Zoals ze zelf zei: “Voorkom dat je
jezelf verliest in alleen oppervlakkig gepraat”.

Maar tijden veranderen, dat heeft zij ook ervaren. De sociale media kwamen opzetten en om
studenten goed te kunnen bereiken, had ze ondersteuning van studentenassistenten nodig.

Het deed haar goed dat de actuele internationalisering van de studenten in Eindhoven
multireligieuze en multiculturele tradities met zich mee bracht. Daar is Elisabeth met TINT
succesvol op ingesprongen en TINT zal hierin ook een belangrijke rol blijven spelen.

Zij heeft de overgang meegemaakt naar seculiere voorgangers, waardoor de thema’s veel
breder en divers werden. Zij kon daar moeiteloos in meegaan. Ze beleefde de Kapel steeds
als de terugkeer naar de Bron en de inspiratie voor haar werk met de studenten als Personal
Life coach.

Uiteindelijk bleek dat interview het laatste persoonlijke contact dat ik met haar had.

Elisabeth, ik blijf aan je denken als de zonnebloem: warmte uitstralend met die goudgele
bladeren en het gebronsde zonnebloemhart.

Paul Mulder

Elisabeth Fricker
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3 Rond-de-tafel-viering
Het was een mooie Rond-de-tafel-viering op 18 juni 20171. Ik heb ervan genoten!
Prachtig om te zien hoe goed de kinderen meededen en betrokken waren, ook dankzij de
mooie manier van voorgaan door Margit: helemaal aangesloten op de kinderen.
Fijn, dat de kinderen ook een eigen inbreng konden hebben, ze wilden zelf iets zeggen
(Esmee!) of voorlezen (Owen en Luc - wat kan die kleine Luc dat al goed!).
En Ella, die vaak zulke toepasselijke opmerkingen had tussendoor.
Ze wisten allemaal antwoorden op vragen te vinden: Jona kan dat goed!
En hebben jullie gezien hoe Ruben de mand brood vasthield tijdens het breken en delen?
De liedjes werden door de kinderen (Berend en Abel!) al best goed meegezongen en het
koor zong de liedjes ook zo mooi!

Ook tijdens de Kindernevendienst was er veel betrokkenheid: met de handjes boven de kan
met druivensap spraken de kinderen prachtige wensen uit om het sap te zegenen.
Na afloop van de dienst zat Lis te lezen in een kinderbijbel. De kinderen zijn geïnteresseerd
geraakt in de Bijbelverhalen.

Gezellig dat er ook oma’s en opa’s waren bij de dienst. Ik ben benieuwd naar de foto’s die de
moeder van Ella maakte.

Die bos bloemen, die ik kreeg was toch prachtig! Ik houd van gedichten, dus het boek is ook
een schot in de roos, Marc.

Berna Smit

1 In de voorbereiding van de Rond-de-tafel-viering leren de kinderen meer over de Bijbel en de Kerk.

Rond-de-tafel-viering
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4 Jubileum Martin van Moorsel

Martin op de dag van zijn priesterwijding

Op 1 oktober hebben we samen met Martin van Moorsel stilgestaan bij zijn jubileum van 50
jaar priester! Het was een heel prachtige viering met mooie verhalen en inspirerende
liederen.

Sjef Ernes overhandigde Martin, naast een paar flessen lekkere wijn, het boekje “Mijn
moeder, paus Franciscus en andere verrassingen” van Paul van Geest.

Martins jubileumviering
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5 Studiedag Kleine Geloofsgemeenschappen Tilburg
Autonomie in verbondenheid was het thema op deze inspirerende studiedag, waar Dirk
van Tellingen, Rob Weijs en Sjef Ernes namens De Kapel uit Eindhoven, aan deelnamen.

De drie inleiders, Mgr. Gerard de Korte, Janneke Stegeman en René Grotenhuis wisten een
zeer levendige discussie aan te gaan met de deelnemers, die bestonden uit de ruim 100
vertegenwoordigers van Kleine Geloofsgemeenschappen uit Nederland in de zaal.

Bisschop De Korte plaatste de ontwikkeling van de Kleine Geloofsgemeenschappen in een
historisch perspectief. Hij haalde hierbij de invloed van externe maatschappelijke
ontwikkelingen aan in Nederland, die parallel liep aan de ommezwaai in de RK-kerk na het
2e Vaticaans Concilie in de jaren 60 met een erosie in de geloofsbeleving ten gevolg. Hierbij
ontstonden Bijbel-, liturgische en lekengroepen, oecumenische en andere, interreligieuze
bewegingen.
Voorbeelden van deze maatschappelijke veranderingen vonden plaats op het gebied van
democratie, inspraak, seksuele revolutie, scholingen individualisering.

Volgens de bisschop moet de te voeren strategie de consolidatie zijn van inkrimpende RK-
gemeenschappen, gekoppeld aan de invoering van actief missiewerk.

De discussie over het ambt in de eucharistieviering heeft een schismatieke uitwerking gehad,
waarbij de autonomie botste met de autoriteit. De discussies over homoseksualiteit en over
de vrouw in het ambt hebben de kerk tot op het bot verdeeld. De bisschop zag een duidelijke
rol van Kleine Geloofsgemeenschappen in een missionaire taak: mobiliseren en motiveren,
sociaal denken, de omgekeerde pyramide (veel ouderen, nauwelijks jongeren) doorbreken
door jongeren te motiveren, door bondgenoten te zoeken, met passie en vertrouwen.

Janneke Stegeman poneerde haar stelling: “autonomie is een sleutelwoord dat een individu
verbindt met het groter verband”. Het moet dus niet leiden tot onafhankelijkheid, tot een
eigen status,tot in je eentje werken, tot neutraliteit nastreven.
Het risico is stagnatie, institutionalisering, ideaalbeelden (blijven) koesteren, zicht verliezen
op je eigen context. Autonomie betekent “ken jezelf” en biedt ruimte om te verbinden. Met
(h)erkenning van fouten, besef van je verbondenheid met die voor je zorgen en met die voor
wie je zorg draagt.  Anders wordt je eigen positie een eigen “genormaliseerd” instituut dat
zich baseert op glansverhalen rondom eigen identiteit.  Verbinding aangaan is gelijk aan
autonomie, steeds op zoek naar ontmoeting, met het besef van het groter geheel.

Rene Grotenhuis, auteur van het boek “Van macht ontdaan”, kwam als laatste spreker aan
de beurt. Hij had een verfrissende kijk op de krimpende kerk. Uitspraken als “God kan niet
tellen en dat doet hij trouwens ook niet”, “hoe erg is het eigenlijk als de kerk verdwijnt en voor
wie” of als uitsmijter “we moeten afkicken van onze verslaving aan de eucharistieviering”
geven een beetje aan hoe hij ons wil inspireren om nieuwe wegen te zoeken, met name in
die missionaire uitdaging: naar buiten treden, anderen opzoeken, met hen samenwerken en
vertellen wat je drijft en getuig van wat het geloof betekent voor jezelf, met pijn,
kwetsbaarheid, maar ook met vreugde, om te bouwen.
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6 Wist U dat……

6.1 De reis naar een spiritueel evenement je ook tot verbondenheid voert?
Zoals naar het symposium "In Vrijheid Verbonden" waar
in januari 2017, in Utrecht, vertegenwoordigers van
verschillende religies en levensbeschouwingen de
handen ineen geslagen hadden om zich gezamenlijk te
presenteren en zich samen sterk te maken voor de
democratie. Er waren vertegenwoordigers vanuit het
Jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme,
het boeddhisme en het humanisme. Het thema was
‘Godsdienst, levensbeschouwing en de rechtstaat in
Europa' met keynote speaker prof. Herman van
Rompuy.

6.2 Je flirten kunt leren?
Door de ontmoeting met elkaar aan te gaan en te experimenteren met handdruk, oogopslag
en lichte aanraking. Ook het geven van complimenten draagt daartoe bij.
Margit van Tuijl,
Pastor en Life Coach: "Ook voor
kerkelijke gemeenschappen ligt
hierbij een uitdaging. We hebben
het in de kerk vaak over hoe je
met elkaar omgaat, maar hoe
vaak komt daarbij verliefdheid en
intimiteit ter sprake? Hoe vaak
gaat het over lichamelijkheid?
Terwijl het prachtige boek
Hooglied onderdeel uitmaakt van de Bijbel, en liefde en flirten ook een rol spelen in het leven
van kerkgangers."

6.3 De vieringen van De Kapel een eigen "Uitzending Gemist" heeft?

Wekelijks zorgt Leon Buise ervoor dat de viering wordt opgenomen. Deze
mp3-tjes kunnen opgevraagd worden via nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl.
Een abonnement is ook mogelijk.

6.4 De Kapel medeoprichter is van het Platform Levensbeschouwing en Vrede?
In 2017 had het platform als thema
Vredesbezinning, benaderd vanuit maar liefst 8
levensbeschouwingen!
Er werd een gezamenlijke vredesviering gehouden
op 24 september bij het vrouwenmonument aan de
Parklaan.
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6.5 Het Kapelkoor een Muziekproeverij heeft gehouden?

Daarbij kon je vrijblijvend meezingen en na aanmelding als
projectzanger meedoen aan de kerstuitvoering.

6.6 U Judas beter had kunnen leren kennen?

Door deel te nemen aan de musical "Op zoek naar Judas", georganiseerd
door enkele kerken in Eindhoven.

6.7 De Kindernevendienst bij de Johanneskerk "Kind op Schoot"-viering heet?

Aan de hand van verhalen uit een prentenboek worden bijbelverhalen voor
de allerkleinsten zichtbaar.

6.8 Het thema van de Advent "Wees Waakzaam" was?

Laat het hoofd niet hangen, zit niet bij de pakken neer, houd de lamp
brandend. Hij die komt ziet naar je uit, die wordt verwacht is onder u.

6.9 Er 3 themalunches zijn gehouden?

De themalunches werden georganiseerd door onze
pastoraatsgroep. Na een korte viering wordt er in
kleine groepen tijdens de lunch doorgepraat over het
thema van die viering.
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7 Financiën

7.1 Algemeen
Tegelijk met de verzelfstandiging van de TINT-
aktiviteiten, naar de eigen Stichting TINT, is per 1
januari 2017 de helft van het vrijbesteedbare
vermogen van de ESK, via een balansmutatie,
overgeheveld naar de Stichting TINT. Ook andere
specifieke TINT-posten verdwenen uit de ESK-
balans. Uitzondering was de reservering voor
eventuele transitiekosten voor de medewerkers.
Omdat deze reservering achteraf te ruim was
ingeschat, is in 2017 hiervoor gecorrigeerd. Per
saldo is het vrijbesteedbare vermogen waarmee
TINT begin 2017 is gestart uitgekomen op €
47.418, hetzelfde bedrag als de ESK als zodanig
overhield.

Mede door de oprichting van de Stichting TINT worden in 2018 de statuten van de Stichting
ESK inhoudelijk gewijzigd. Ook de naam zal worden gewijzigd in Stichting De Kapel.
De verbondenheid van De Kapel met TINT krijgt onder meer vorm, in de nog vast te leggen
toezegging, dat De Kapel, ook in de komende jaren, TINT met een substantieel bedrag zal
blijven ondersteunen.

7.2 Eigen middelen
De financiële middelen van de ESK bestonden in voorgaande jaren voor het merendeel uit
subsidies van een aantal ondersteunende instanties. De belangrijkste bronnen waren de
Technische Universiteit Eindhoven TU/e, de Protestantse Kerken Nederland PKN, de
Eindhovense Studenten Parochie, De Protestantse Gemeenschap Eindhoven PGE, De
Stichting Boelaars de Vries BdV, De Stichting PIN. De subsidie was in feite uitsluitend
bedoeld voor de TINT-activiteiten. Vanaf 2017 gaat deze subsidie dan ook in zijn geheel
naar de Stichting TINT.
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 aprilactie, dreigen iets terug te lopen.
Oorzaken zijn wel te benoemen: het wegvallen en verhuizen van vroegere (oudere)
begunstigers en leden, de verhuizing naar een nieuwe kerkruimte met daarbij de latere
aanvangstijd van de zondagse diensten en de geringere toename van nieuwe leden. Het is,
met de thans nog aanwezige reserves, nog geen reden tot paniek, maar veeleer een opgave
van allen om op dit punt alert te blijven. Het streven is een exploitatie-bedrag van € 40.000.

7.3 Conclusies
 De Kapel heeft over 2017 een positief resultaat van € 5.569 behaald, vooral door de

lagere huisvestingskosten.
 De kosten voor de nieuwe liedbundels en voor een nieuw administratiesysteem zijn in

een reservering van totaal € 5.000 opgenomen voor de exploitatie van 2017. Mede
hierdoor is de begroting 2018 sluitend.

 De kwestie over de nagekomen energiekosten wordt in 2018 mogelijk afgehandeld. De
reservering is waarschijnlijk meer dan voldoende.
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7.4 Balans, Exploitatie en Begroting van De Kapel
             DE   KAPEL   EINDHOVEN         (Voorheen E S K  excl. TINT)

   B A L A N S 31-dec-16 31-dec-17
ACTIVA

ASN- Spaarrekening 72.061 42.061
TRIODOS-reken.tbv Kerkbijdrage 6.495 16.485
INGB - zakenrekening 12.032 24.601
KAS-gelden 376 93
Debiteuren/ nog te ontvangen 1.950 699

TOTAAL ACTIVA 92.914 83.939
PASSIVA

Crediteuren/ nog te betalen 9.644 13.941
Reserve evt.naheffing Energie 10.000 10.000
Reserve evt.Transitiekosten TINT 30.000 -
Reserve  Kapelbundels/adm.syst. - 5.000
Reserve DWA. Projecten/TINT 5.852 2.012

Totaal verplichtingen 55.496 30.953

Eigen vermogen start boekjaar 39.775 37.418
Balansmutatie inz. Transitiekosten TINT 10.000
Resultaat in het boekjaar -2.357 5.569

Eigen Vermogen eind boekj. 37.418 52.987

TOTAAL PASSIVA 92.914 83.939

BEGROTING 2017  -   RESULTAAT 2017  -   BEGROTING  2018

Begroting Resultaat Begroting
BATEN 2017 2017 2018

Kerkbijdrage / april -en decemberactie 38.000 37.025 34.000
Bijdragen via collectes  voor TINT en DWA 5.000 4.320 4.500
Vrijval deel Reservering DWA Project - 840 -
Overige baten/ rente 1.000 1.354 1.000

Totaal  Baten 44.000 43.539 39.500

LASTEN

Huur kapel/kerk ruimte 11.000 6.585 7.500
Vergoeding (gast)voorgangers 4.500 5.100 5.500
Koor/muziek 8.000 7.347 7.800
Overige kosten van diensten / activiteiten  e.d. 1.000 1.070 1.500
Liedbundels ( reservering) / drukwerk 3.500 3.753 500
Algemene organisatorisch en bestuurlijke kosten 4.000 2.116 3.700
Bijdrage van de Kapel  aan TINT (incl. collectes + DWA) 12.000 12.000 13.000

Totaal Lasten 44.000 37.971 39.500
RESULTAAT - 5.569 -

Wim de Vos, penningmeester
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Colofoon

Postadres

TU/e. TINT/De Kapel

Postbus 513

5600 MB Eindhoven

Telefoon

040-2472627

E-mail

secr@kapel-eindhoven.nl

KVK

41090050

IBAN

NL39 TRIO 0197 9811 86

Fotografie

Anniek Mol en anderen

Sites

www.kapel-eindhoven.nl

www.tint-eindhoven.nl

www.facebook.com/kapel.eindhoven

www.facebook.com/tint.tue


