Inhoudelijk jaarverslag 2016
Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven, gevestigd te Eindhoven.
Het seizoen 2016-2017 was voor onze stichting een markant jaar. Wat al zo lang gevreesd werd, werd
bewaarheid: we moesten onze zo vertrouwde kapel aan de Kanaalstraat verlaten. Het gehele
complex aan de Kanaalstraat werd verkocht aan Dela en de huur met de hoofdhuurster, de
Eindhovense Studentenkerk, werd beëindigd.
Sove kon een goed heenkomen vinden in de Ontmoetingskerk aan de Meerkollaan te Eindhoven.
De vraag dient zich aan of we nog ooit zullen terugkeren naar onze vroegere behuizing – we weten
niet wat de plannen van Dela behelzen.
Die verhuizing heeft het bestuur veel hoofdbrekens gekost in, het bijzonder ons bestuurslid Kees.
Toch zijn we zeker niet ontevreden.
In de Ontmoetingskerk moeten we wel steeds de stoelen wat arrangeren om een zo intiem mogelijke
viering te bereiken.
Met onze zusterorganisatie Leerhuis en Liturgie Brabant en ook met een andere geloofsgemeenschap in het Veldhovense moeten we goed overleg plegen omtrent de planning van onze diensten.
Want ook zij hebben hun vieringen naar de zaterdagen verplaatst.
Men ziet dat veel van dit soort groeperingen ten gevolge van het beleid van de katholieke kerk met
betrekking tot oecumenische vieringen hun vieringen naar de protestantse kerken en dus naar de
zaterdagen hebben moeten verplaatsen.
Toch houden wij graag vol: de vieringen worden trouw door een aantal gelovigen bezocht en wij
vinden dat onze voorgangers geweldig goed werk doen en ons prachtige momenten bezorgen.
Na een jaar Sove waarin wij met elkaar kennis namen van “De ontwapende Messias” zoals het
jaarthema luidde voelen wij dat de inspiratie die van de Sove-vieringen uitgaat ons verder brengt op
onze levensweg.
Datzelfde geldt voor de leerhuizen onder leiding van Alex van Heusden die door ons samen met
Leerhuis en Liturgie Brabant worden georganiseerd en die zich mogen verheugen in een groot aantal
vaste en trouwe bezoekers
Voor wie nog eens de verkondigingen van onze voorgangers in het afgelopen wil lezen: Dat is de
moeite waard en je kunt ze vinden op onze site www.sove.dse.nl/archief.
Wij gaan met plezier door naar het volgende seizoen, als we het gaan hebben over
“Driestromenland”
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