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----------------------------------------------------------------------------------------------------------De stichting heeft tot doel om op basis van oude en nieuwe testament de oecumene in Eindhoven te
bevorderen.
Een aantal christenen aan de basis, rooms katholieken en protestanten, hebben het initiatief
genomen om vanuit die basis de oecumene nieuw leven in te blazen.
De stichting beoogt onafhankelijk te blijven m.n. van kerkelijke instituties. Daarmee beoogt de
stichting de oecumene binnen en buiten de kerken te dienen. De stichting werft haar financiële
middelen onder bezoekers en andere geestverwanten. Zij brengt dat onder de aandacht van de
bezoekers door flyers, colofons en mond op mond aansporing of door gerichte aanschrijving aan
instellingen waarvan ondersteuning verwacht wordt. De stichting aanvaardt uitsluitend giften zonder
last of voorwaarde. Wanneer mocht blijken dat er een batig saldo ontstaat, dan zal dit op een
spaarrekening gezet worden. Wanneer dit aldus gevormde vermogen in de loop der tijd mocht
stijgen tot meer dan de som der jaarlasten van de twee voorliggende jaren, dan zal het meerdere
binnen een half jaar na de jaarlijkse vaststelling van de balans geschonken worden aan oecumenisch
werkende diaconale instellingen met ANBI status. Bij eventuele liquidatie van de stichting zal het
volledige saldo aan een dergelijke instelling nagelaten worden.
De voornaamste activiteit van de stichting is het organiseren van een maandelijkse oecumenische
viering in samenwerking met de stichting Leerhuis en Liturgie te Amsterdam, voor zover dit de
doelstelling ondersteunt.
Voor deze vieringen worden door het bestuur wisselende voorgangers uitgenodigd. Hoewel het
werken met regionale voorgangers een extra inhoudelijke betrokkenheid opbouwt tussen bestuur,
liturgiecommissie en leerhuis, zal ook naar voorgangers elders uit den lande gezocht worden.
Daarnaast wil de stichting lieddagen en bezinningsavonden organiseren, terwijl ook andere
oecumenische initiatieven van harte, naar vermogen in praktische zin, ondersteund zullen worden.
De stichting zal zich voortdurend beraden over de essentie van oecumene en op basis daarvan de
activiteiten eventueel aanpassen.
Het is het voornemen van de stichting deze activiteiten de eerstkomende jaren vol te houden, zodat
kan worden vastgesteld dat dit beleidsplan is geschreven voor een periode van 5 jaar, elk boekjaar te
accorderen of bij te stellen voor opnieuw een looptijd van 5 jaar.
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