Inhoudelijk jaarverslag 2017
Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven, gevestigd te Eindhoven.
Gedurende het seizoen 2017-2018 “bewoonden” wij voor het eerst een vol seizoen de
Ontmoetingskerk aan de Meerkollaan in Eindhoven met dank voor de gastvrijheid aan de
protestantse gemeente.
In het jaar 2017 werden zoals gebruikelijk twee seizoensthema’s behandeld door Alex van Heusden
in zijn Leerhuis op meestentijds de derde donderdag van de maand en gevierd in onze zaterdagse
vieringen, te weten “De Messias ontwapend”en “Driestromenland over joden , christenen en
moslims” tussen 325 en 929 van onze jaartelling.
Onze voorgangers van het jaar 2017 – even zo veel vrouwen als mannen! – kweten zich op
voortreffelijke wijze van hun taak om het thema van de viering in het licht van het jaarthema in
verkondiging en gebed onder woorden te brengen.
Er werd vaak ademloos geluisterd.
Het bezoek aan onze vieringen bleef niettegenstaande het grote aanbod in Eindhoven redelijk
constant. Hetzelfde geldt voor het bezoek aan de leerhuizen van Alex van Heusden.
Met de geloofsgemeenschap Oase in Veldhoven, waar een aantal van onze koorzangers op twee
zaterdagavonden per maand een actieve rol spelen, werden goede afspraken gemaakt . Als gevolg
daarvan heeft een goed bezet projectkoor steeds op heel trouwe wijze haar prachtige bijdrage aan
onze vieringen geleverd. Daar zijn wij dankbaar voor. Karel en onze pianisten verdienen ook onze
grote erkentelijkheid.
Een speciale vermelding moet worden gemaakt over onze bijdrage aan de Eindhovense
vredesbezinningsbijeenkomst. Een samenwerking met vele levensbeschouwingen in de stad die
ditmaal bij prachtig weer in de buitenlucht werd georganiseerd en waaraan ook weer ons
projectkoor op indrukwekkende wijze meewerkte.
Tot slot memoreren wij graag onze hartelijke samenwerking met onze zusterorganisatie Leerhuis en
Liturgie Brabant te Veldhoven, zonder welke onze vieringen niet op de wijze zoals we nu kunnen
houden kunnen worden ingevuld.
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