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De kern uit deze notitie:
Wie zijn we?
Wij vormen een open gemeenschap,
geworteld in de christelijke traditie en de spiritualiteit van de Kruisheren,
die zoekend vorm geeft aan een eigen en hedendaagse invulling van
liefde, dienstbaarheid en gastvrijheid.

Wat doen we?
De Kapelgemeenschap Ter Linde organiseert daartoe vieringen en bijeenkomsten,
waarin spiritualiteit en dienstbaarheid centraal staan om jezelf en elkaar te sterken
in het leven.
We komen samen in vieringen van allerlei aard,
zoals: eucharistie, breken en delen, kindervieringen, woord en gebed,
nieuw leven, liefde en trouw, afscheid. Kortom: we vieren het leven.
We nodigen mensen uit voor samenkomsten rond verdieping,
zoals: lezingen over actuele onderwerpen, stiltemeditatie en
stiltewandelingen, geloofs -en bijbelgesprekken.
We dragen zorg voor elkaar
door er met aandacht voor elkaar te zijn met een luisterend oor
en/of actieve hulp.

Hoe doen we dat?
• In drie hoofdactiviteiten:

Verbinden		

• Hulp bij die activiteiten door:

Kapel-Team      Inspiratie-Team      PR-Team

• Faciliterend:

Bestuur
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Vieren

Verdiepen

Inleiding

De Kapelgemeenschap bestaat nu zeven jaar. Er is in deze jaren veel opgebouwd en we
hebben een mooie en goed functionerende gemeenschap. Na deze jaren is het goed om
ons te beraden op wat er om ons heen gebeurt en waar we staan.
De maatschappij is sterk aan het veranderen en verharden. Gemeenschapsleden en
Kruisheren zijn ons ontvallen en daarmee ook voorgangers. Ook zijn we financieel
zelfstandig geworden en dat schept verplichtingen. Hoe gaan we met deze veranderde
situaties om, waar staan we en hoe gaan we verder?
Er waren en zijn heel erg veel initiatieven ontstaan in de afgelopen jaren. Soms dreigt
het te veel te worden voor de mensen die actief ‘faciliteren’, terwijl op een ander vlak juist
verwatering van ideeën ontstaat. En misschien ook wel verwatering van de kernbedoeling.
Dit stuk is opgesteld om duidelijkheid te brengen en een perspectief te bieden. Het is zeker
niet bedoeld als een ‘dichtgetimmerd’ document. Dat zou het nooit moeten zijn.
Het gaat om duidelijkheid: waar staan we voor, hoe vullen we dat in en wat willen we nog meer.
En een structuur die een nieuwe extra energie en inspiratie mogelijk maakt én activeert
door middel van betrokken programma’s voor en door bestaande en ook nieuwe
gemeenschapsleden in de Kapelgemeenschap. Activiteiten die verdieping bieden op het
gebied van religieuze traditie én vernieuwing, geloofsbeleving én maatschappelijke betrokkenheid,
bezinning én bezieling, voortkomend uit een behoefte aan een humanere wereld die nauw
aansluit bij de verhalen uit de Schrift. Actualiteiten dus verbinden met die geloofsbeleving.
Én dat dan ook actief uitdragen op een hedendaagse manier.
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Eerst even voor alle duidelijkheid

De ‘Kapelgemeenschap Ter Linde’ is ontstaan onder aanmoediging en begeleiding van de Kruisheren.
De kapel werd verkocht aan BrabantZorg. Die riep een stichting in het leven om de kapel te exploiteren,
onder de naam van de Stichting Kruisheren Kapel (SKK). Contractuele afspraken daarover zijn zodanig
door de Kruisheren gemaakt, dat er religieuze activiteiten in de kapel moeten blijven plaatsvinden.
De ‘Kapelgemeenschap Ter Linde’ heeft die taak op zich genomen op verzoek van de Kruisheren.
Voor het gebruik van de kapel betaalt onze ‘Kapelgemeenschap Ter Linde’ huur aan SKK.
De activiteiten die SKK zelf uitoefent in de kapel, dienen waardig te zijn met respect voor het gewijde
huis. Zo worden er concerten gehouden, lezingen, recepties en niet religieuze afscheidsdiensten.
Die activiteiten, in de Kapel gehouden, hebben doorgaans niets met onze kapelgemeenschap te maken.
Maar wijzelf als Kapelgemeenschap organiseren óók lezingen, vieringen en bijeenkomsten in de kapel…
Samenvattend:
De Kapelgemeenschap is géén ‘parochie’ van de Kruisheren. Wat wij wel
zijn leest u verderop. Maar er zijn nog steeds wel vieringen in de Kapel waar
de Kruisheren in voor willen gaan (zolang dat nog gaat)!
Wij, als Kapelgemeenschap Ter Linde, zijn huurders van de kapel bij SKK.
Onze Kapelgemeenschap Ter Linde zelf is sinds 2012 een Stichting.
D.w.z. zij is een zelfstandige organisatie, ingeschreven in de Kamer van Koophandel
en met een eigen bestuur. T/m 2016 dekte BrabantZorg met SKK de verliezen af
van onze Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde. Sinds 2017 zijn wij financieel
zelfstandig.
De kosten die we maken moeten we dan ook uit eigen middelen betalen.
De inkomsten uit het merendeel van de activiteiten die in de Kapel worden
gehouden, zoals verhuur t.b.v. afscheidsvieringen, recepties, e.d. zijn ten gunste
van SKK, niet van ons!
Alleen voor wat betreft het voorgaan in afscheidsvieringen die aan
de Kapelgemeenschap Ter Linde gevraagd zijn om uit te voeren, zijn ten gunste
van onszelf.

5

Uitgangspunten

Wie zijn we?
Wij vormen een open gemeenschap,
geworteld in de christelijke traditie en de spiritualiteit van de Orde van de Kruisheren,
die zoekend vorm geeft aan een eigen en hedendaagse invulling van liefde, dienstbaarheid
en gastvrijheid.

Wat doen we?
De Kapelgemeenschap Ter Linde organiseert daartoe vieringen en bijeenkomsten,
waarin spiritualiteit en dienstbaarheid centraal staan om jezelf en elkaar te sterken in het leven.
We komen samen in vieringen van allerlei aard,
zoals: eucharistie, breken en delen, kindervieringen, woord en gebed, nieuw leven,
liefde en trouw, afscheid. Kortom: we vieren het leven.
We nodigen mensen uit voor samenkomsten rond verdieping,
zoals: lezingen over actuele onderwerpen, stiltemeditatie en stiltewandelingen,
geloofs- en bijbelgesprekken.
We dragen zorg voor elkaar
door er met aandacht voor elkaar te zijn met een luisterend oor en/of actieve hulp.

Wat willen we nog?
• We willen ruimte bieden aan jeugd en jongeren om op hun manier invulling
te geven aan hun eigen zoektocht naar de zin van het leven.
• We willen meer openheid naar en contact met andersdenkenden.
• Wij willen solidariteit, vrede en heelheid van de schepping gestalte geven.
• We willen werken aan een betere interne en externe communicatie.
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Naar een vernieuwde opbouw…
In de uitvoering van de genoemde uitgangspunten is de kapelgemeenschap
en haar beleving leidend.
Voor het realiseren van deze visie zijn ondersteunende teams nodig.
Om dit alles te faciliteren en juridisch en financieel te beheren is het
bestuur nodig.
In plaats van het bestuur als leidend uitgangspunt te nemen zoals
te doen gebruikelijk bij maatschappelijke en kerkelijke organisaties is
gekozen voor een ‘platte structuur’, waar drie hoofdactiviteiten
centraal staan.
Zij die hierin actief zijn, zullen dan ondersteund en gevoed worden
door Teams. Deze betiteling van ‘Team’ komt terug in de namen van
die groepen, zodat in één oogopslag duidelijk is dat het om die
ondersteunende categorie gaat.
Het bestuur staat meer op afstand, hoedt over het reilen en zeilen.
Een meer beherende functie dus.
De opbouw moet zorgen voor meer helderheid, overzicht, dwarsverbindingen
en gemeenschapsgevoel. Er is gekozen voor directe, aansprekende en
eigentijdse benamingen voor die hoofdactiviteiten en hun ondersteuning.
Enkele activiteiten zijn toegevoegd om ons maatschappelijk wel en wee
meer in onze christelijke beleving te betrekken en te laten meespelen.
Sommige bestaande activiteiten zijn overgeplaatst naar andere hoofdgroepen,
simpelweg omdat dit logischer is.
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De vernieuwde opbouw
in één oogopslag:

Drie hoofdactiviteiten:

Verbinden

			

Vieren

Verdiepen

Ondersteunende teams,
t.b.v. alle deze drie hoofdactiviteiten:

Kapel - Team

Inspiratie - Team

Beherende en faciliterende groep:

Bestuur
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PR - Team

De drie hoofdactiviteiten

		

Verbinden
Dit is de manifestatie van de zorg om de medemens, inlevend vermogen in en dienstbaarheid aan
de ander. Het “wij”-gevoel, wij sámen. In verantwoordelijkheid naar de ander! Gerechtigheid, mensen
tot hun recht laten komen! Een plek waar iedereen zich welkom weet, indachtig de werken van
barmhartigheid, zoals verwoord in Matteüs 25,31-46.
Er gebeurt overigens al heel veel in Uden door vele organisaties, vooral ook op materieel vlak.
Wij concentreren ons in eerste instantie op:
• Aandacht vooral voor mensen in de kapelgemeenschap zelf.
• Maar ook voor een nieuwe vorm van armoede, zoals die van de ouderen, die soms wel welvarend
zijn maar arm in hun eenzaamheid, verdriet en verlatenheid na overlijden.
• Ook het broodnodige vluchtelingenwerk in onze directe Uden-kring is bij uitstek een aspect voor
onze kapelgemeenschap, dat door bezoek, gesprek en ontmoeting solidair is met mensen die het 		
moeilijk hebben in onze samenleving.
• En ook de solidariteit naar en het verbinding zoeken met andersgelovigen is een belangrijk aspect; 		
samen op weg in deze tijd van individualisering!

In Concreto:
Aandacht en hulp gaat georganiseerd worden binnen de kapelgemeenschap,
Een mooi gebaar van verbondenheid is het bloemetje op de zondag,
Er wordt contact met de moslims en de protestantse gemeenschap gezocht.
Bezoekgroep, mensen bezoeken die het nodig hebben.
Activiteiten rond de Vredesweek, Amnesty International enz.
Een platform bieden aan organisaties die bezig zijn om de noden van anderen
wereldkundig te maken, zoals bv. Zonnebloem, Rode Kruis, e.a.
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Vieren
Dit is de manifestatie van het samen breken, het samen delen en samen beleven.
Brood en wijn breken en delen in de hoop ‘dat er een nieuwe wereld komen zal, waar brood, recht,
waardigheid en liefde is voor al wat leeft’.
Met de eucharistie vieren we dat vertrouwd in de Kapel zoals we dat altijd deden dus met
consecratie, voor zolang de Kruisheren nog onder ons zijn!
De andere diensten van woord en gebed brengen ons nu al in nieuwe vormen van lekenvieringen.
Het is een groot goed dat deze verschillen ter keuze liggen aan de verscheidenheid van onze
gemeenschapsleden. Voor ieder het zijne en alles voor ieder….maar zolang het duurt.
Want we moeten ons er wel van bewust zijn dat het echt anders zal worden en wijzelf, als leken,
de vieringen moeten gaan verzorgen.

In Concreto:
Elke zondagmorgen om 10:00 uur een viering.
Dat kunnen zijn:
• Eucharistievieringen
• Vieringen van Woord en Gebed
• Gebedsviering met communie
Dan zijn er nog de volgende aparte vieringen:
• Onze Lieve Vrouw Ter Linde-viering
• Taizé-vieringen
• Vieringen op unieke momenten voor volwassenen en kinderen:
		- Afscheidsvieringen
		- Jubileumvieringen
		
- Liefde en Trouw
		- Kindervieringen
		
- Nieuw Leven Viering (Doop)
		
- Breken en Delen (eerste communie)
Vieringen worden verzorgd door diverse voorgangers, lektoren en koren.
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Verdiepen
a

Bezinning

Bezinning en verdieping is de manifestatie van het zoeken naar je eigen innerlijk, het ín jezelf beleven.
Je geestelijke ontwikkeling, zoektocht naar het goddelijke en het ervaren van het leven, meditatie,
stilte, overweging en overdenking. Bezinning is steeds verbonden met onze opdracht ‘het Rijk van God’
gestalte te geven; de wereld maken zoals God die bedoeld heeft. Het moet vruchtbaar worden naar
buiten. Ook gaat het om de beleving met elkaar van de bijbelse verhalen en de vertaling daarvan naar
ons eigen hedendaagse bestaan.

In Concreto:
• Stilte-meditatie, Op donderdag avonden
• Stiltewandelingen, Herfst, winter en rond hemelvaart
• Bijbelgroep, maandelijks
• Bezinningsgroep, maandelijks
• Geloven nu, maandelijks

b

Dialoog

Dit is de manifestatie van de maatschappelijke betrokkenheid, aanzet tot gedachtewisseling
en verbinding. Het zoekt een toekomstbeeld, een doorgroeimogelijkheid, een perspectief.
Dus ook scherp krijgen wat ons eigen fundament is en hoe dat uit te dragen.
Om de twee maanden wordt rond een maatschappelijk thema, een sessie geprogrammeerd van
lezingen, dispuut, debat, of in de vorm van voordracht. Alle activiteiten spreken hoofd en hart aan.
Programma’s die je aan het denken zetten, verwarren, wakker schudden, bemoedigen én inspireren.
Dat kunnen ook kunstvormen zijn. Alles om orde te scheppen in de chaos en onze denkbeelden te
analyseren, te onderzoeken en te toetsen. Het is de manier om met elkaar te spreken over de wereld
waarin we leven. Wat gebeurt er? Wat verwarmt ons, maar ook… wat kan het veranderen ten goede in ons?
De voeding en ideeën kunnen van iedereen komen én worden georganiseerd.
De planning en de organisatie ervan ligt in een format klaar, duidelijk en inzichtelijk.

In Concreto:
Dit zal zo’n vijf tot zes keer per jaar plaats vinden. Enkele voorbeelden:
• Gastsprekers omtrent maatschappelijke thema’s, bv levensbeëindiging.
• Kunst
• Forum rond Politiek, bv de impact die de ‘populistische revolutie’ op ons heeft
• Voordrachten rond (Inter)kerkelijke ontwikkelingen.
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De ondersteunende teams:

Hier spreken we van Teams, om direct de ondersteunende functie binnen onze Kapelorganisatie
duidelijk te hebben.

Kapel - Team
Dit is de groep die ondersteuning geeft op het logistieke vlak, van kosters tot de mensen die
koffie/thee verzorgen na de zondagsvieringen en van het stoelen en altaar klaarzetten tot het
opruimen en schoonmaken. Én dan is er ook een groot stuk praktisch administratief werk rond
dagdagelijkse noodzakelijkheden…. Zij beheren de telefoon en het e-mailverkeer en zijn in de Kapel
het aanspreekpunt voor de bezoekers.

Inspiratie - Team
Een Team in het hart van de Kapelgemeenschap. Een nieuw gevormde groep van gemeenschapsleden
met een pastorale achtergrond, dan wel leden die daar al veel ervaring in hebben en die mee willen
werken aan de opbouw van de gemeenschap.
• Dit Team kan, al naar gelang dat gewenst of mogelijk is, ondersteunend en/of actief uitvoerend zijn
aan de drie hoofdactiviteiten ‘verbinden-vieren-verdiepen’, door inhoudelijk meedenken aan en het
onderling afstemmen van die hoofdactiviteiten.
• Dit Team vervult een inspirerende, coördinerende, initiërende en waar nodig een begeleidende rol 		
binnen de gemeenschap.
• Waar nodig kan zij verwijzen.
Dit Team is als het ware ‘het cement tussen de stenen’.

PR - Team
Er is een initiërend deel:
De Gemeenschaps-Opbouw, daar waar het gaat om het structureren van de relaties en betrokkenheid
met en op elkaar en de onderlinge communicatie. Contact met elkaar wat er overal in de gemeenschap
gebeurt. Onderlinge openheid, helderheid, overzicht, verbinding en gemeenschapsgevoel weergeven.
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En er is een uitvoerend deel:
Hier worden concrete ondersteunende activiteiten gerealiseerd op uitvoerend vlak.
Het gaat om het uitvoeren van de organisatie en de communicatie rond alles wat de gemeenschap
organiseert. Primair en als heel belangrijk onderdeel is het communiceren via de Website.
A

De Communicatie

Website
Een post waar we in zullen investeren om het gedachtegoed en de beleving van onze gemeenschap
naar buiten uit te dragen! Een must om te overleven. Niet alleen informatief zoals het aangeven van
de agenda, foldering, begroting ed., maar ook bezielend. Bezielen en uitdragen! Achtergrond verhalen,
onze bedoelingen overbrengen, ook met beelden, terugkomen op actualiteiten die er waren, achtergrondverhalen en de overwegingen uit de vieringen delen.
Ook zullen we opnieuw heel helder, duidelijk en modern onszelf ‘aanreiken’. met voldoende pagina’s
(zeker ook één per kernactiviteit) en interactieve koppelingen.
Social Media
Het is maar vraag óf we hierin moeten stappen, en zo ja hoe dan (Facebook, Instagram?).
Vooralsnog voeren we daar á la minute nog geen activiteiten naar uit.
Kapelpost
Zowel op de website brengen als blijven printen.
Drukwerk
Naast de website blijft er veel over aan drukwerk.
Drukwerk blijft onontbeerlijk bij vieringen en diensten, bij aankondigingen, en materiaal ter
verstrekking bij de Dialoog sessies e.d..
Free Publicity
Het is van het grootste belang om daar waar de middelen zeer beperkt zijn, waar en wanneer dan
ook onszelf te kunnen presenteren met onze aspiraties en activiteiten.
Vrije publiciteit in de Streekweekbladen (Het Udens Weekblad en DeMooiUdenkrant),
Brabants Dagblad, lokale radio, folders rond de Dialoog-activiteiten bij……….. bv aan het
Religieus Museum en meer specifiek: Roerom en Mariënburg-Magazine.
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B

Het organiseren

Uitvoeren
Opzetten van alle activiteiten en bijeenkomsten.
Hierbij is te denken aan
• tijdige afspraken rond ruimten en tijdstippen,
• tijdige communicatie naar de andere Teams in verband met hun eventuele inbreng/hulp,
• mee vormgeven voor op de website,
• sturen van herinneringen vooraf aan gemeenschap en andere genodigden,
• etc. etc.
Programmatisch
• Bij het begin van het ‘seizoen’ (eind augustus, begin september) een halfjaar overzicht
maken met een (zeer) korte omschrijving van het geprogrammeerde.
• Een lijst met foto’s (portretgalerij) en namen van betrokkenen bij de verschillende uitvoerende 		
functies maken en beheren. Een volledig adressenbestand is altijd aanwezig bij het Kapel Team.

Bestuur
Doordat de bestuursleden van de afgelopen perioden al erg veel hebben opgebouwd én de
organisatie anders wordt gestructureerd, zal de zorg van het bestuur voor het vormgeven van de
diverse activiteiten minder zijn.
• Bestuur houdt het overzicht over het reilen en zeilen van de activiteiten van de Gemeenschap.
• Bestuur onderhoudt de contacten met de Prior Provinciaal OSC van de Kruisheren orde en natuurlijk
ook die met de Stichting Kruisherenkapel, voor zover bestuurlijke aangelegenheden, plus alle
andere juridische en formele contacten.
• Bestuur geeft de praktische mogelijkheden en onmogelijkheden in financieel opzicht aan
(het geheel van administratie).
• Bestuur legt vast via het secretariaat.
• Bestuur zal bijeenkomsten organiseren voor extra informatie en verheldering.
Een bestuur dat op meer afstand komt te staan van de dagelijkse activiteiten.
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Wie er actief zijn, op welke activiteit…

Verbinden
				Contact:
Ineke Schlatmann
Heddy Bodewes, Ineke Schlatmann, Marleen Koning, Jeanne Raijmakers, Mariet van Delst,
Christine van de Ven, Ellen Slits
• Aandacht voor mensen in de kapelgemeenschap zelf
• Ouderen (eenzaamheid, verdriet en verlatenheid na overlijden)
• Vluchtelingenwerk Uden
• Met andersgelovigen solidariteit en verbinding zoeken

Vieren
				Contact:
Sylvia Scholten
1ste zondag van de maand (Vieringen van Woord en Gebed)
Hans Bodewes, Heddy Bodewes, Jeanne van Boxtel, Mieke Dik, Miran van Eijk, Sjef van Esch, 		
Ton Nagel, Marjo Noy, Guus Schlatmann, Sylvia Scholten, Henk Trimbach, ondersteund door het
Pauluskwintet of cantor John Hilhorst
2de zondag van de maand (Eucharistievieringen)
Bert van der Ven, Erick Mickers, ondersteund door het Ter Linde Koor
3de week van de maand (Vieringen door tekstgroep Mistral)
José Kodden ondersteund door het Mistral Koor
4de zondag van de maand (Eucharistievieringen)
Rein Vaanhold met cantor John Hilhorst of Intervalkoor Pius X
Vieringen op unieke momenten
• Onze Lieve Vrouw Ter Linde-vieringen Sylvia Scholten, ad hoc uit werkgroep Vieren
• Taizé-vieringen Een aparte groep vanuit Mistral
• Afscheidsvieringen Henk Trimbach
• Liefde en Trouw Henk Trimbach
• Kindervieringen Sylvia Scholten, Henk Trimbach, Leni van Hoeij, Ine van Grinsven
Maaike Riswick, Marcel Brand
• Nieuw Leven Viering (Doop) Jeanne van der Leest, Leni van Hoeij, Henk Trimbach
• Breken en Delen (eerste communie) Sylvia Scholten, Jeanne van der Leest, Ine van Grinsven,
Henk Trimbach, Leni van Hoeij
Vieringen kunnen ondersteund worden door lektoren: Henri van Maasakkers,
Joke van den Boogaard, Jacques Brouwer, Wim Verleun, Marianne ten Westenend
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				Contact:
Johan van der Leest
Verdiepen

a

b

Bezinning

• Stilte-meditaties, Ineke Schlatmann, Heddy Bodewes, Annemie Langius,
Erick Mickers, Sinta Bharos
• Stiltewandelingen, Ineke Schlatmann
• Bijbelgroep, Rein Vaanhold, (10 leden)
• Geloven nu, o.l.v. Peter van den Hurk (8 personen)
• Bezinningsgroep, o.l.v. wisselende leden, (7 personen)

Dialoog

Inhoudelijk (programmering, jaarplanning, etc.) nog vorm te geven.

Koren
• Ter Lindekoor, Jan van de Boom
• Mistral, Niels van Dalsum
• Pauluskwintet, Johan van der Leest
• Volkszang, John Hilhorst
• Pius X Interval Koor, Maria Weerts

Kapel - Team
Kosters: Mechteld Mickers, Mieke Trimbach, Janny Troost, Francien Bouwmans
Techniek: Jacques Delemarre
Koffie verzorgen: Tini van Asseldonk, Annie van Breugel, Dori Delemarre, Floor Esser,
Lia Kempkens, Anny van Kessel, José Kuppen, Anny Nota, Ineke Schlatmann,
Christien van de Ven, Tiny Verhoeven, Corrie Vlasman
Stoelen klaarzetten: Toon van Asseldonk, Gerard van Boekel, Antoon Timmers
Adressenlijst en Administratie: Mechteld Mickers, Mieke Trimbach, Henk Trimbach
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Inspiratie - Team
Henk Trimbach, Erick Mickers, Jeanne van Boxtel, Kandidaten?

PR - Team
Opbouw: Guus Schlatmann
PR: Sjef van Esch, Thijmen van Loenen
Website: Johan van der Leest, Thijmen van Loenen
Social-Media: Kandidaten?
Kapelpost: Johan van der Leest, Jacques Delemarre, Mechteld Mickers
Drukwerk: Henk Trimbach, Mieke Trimbach, Mechteld Mickers
Free Publicity: Johan van der Leest, aangevuld met stagiaires
Hulp bij organiseren: Stagiaires
Portretgalerij: Administratie (zie boven)

Bestuur
Voorzitter: Johan van der Leest
Secretaris: Sylvia Scholten
Penningmeester: Wim Thus
Bestuurslid: Jeanne van Sleeuwen Dortmans
Opbouw: Guus Schlatmann

NB:
Voor adressen en contacten kunt u terecht bij de administratie:
Telefoon: 06 40 966 338
E-mail: info@kapelgemeenschap.nl
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Contacten onderling en overzicht

Om als gemeenschap te kunnen fungeren, is het belangrijk dat we van elkaars reilen
en zeilen op de hoogte te zijn….
• Formele en informele contacten tussen de kerngroepen intern en onderling
enerzijds, en tussen de Teams anderzijds
• De kapelpost
• De website, waar iedere kerngroep Verbinden, Vieren en Verdiepen een
eigen pagina heeft
• Een gemeenschappelijke openbare i-agenda
• Bestuur verzorgt jaarlijks een brede presentatie over het afgelopen én het
komend jaar, inclusief financiële en bestuurlijke uiteenzetting
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Financiële paragraaf

Om inzicht te hebben in de orde van grootte van onze inkomsten en uitgaven,
tref je hieronder de begroting voor 2018 en die van de afgelopen jaren:

Bedragen in €					2015		
Ontvangsten				
Collectes en stipendia		
Schenkingen/giften/bijdrage
Bijdrage Kruisheren 			
Saldo kaarsen (ontvangst – inkoop)
Uitvaarten + Breken & Delen + overig
			
Totaal
				
Kosten 			
Kosten/uitgaven saldo gebruik kapel
Koren (dirigent, organist)		
Voorgangers				
Drukwerk, algemene kosten		
			
Totaal
				
Resultaat					

2016		

2017		

Begroting 2018

14.787
9.139
3.000
2.396
718
30.040

12.502
17.202
3.000		
4.341
4.623
41.668

12.546
15.779
0		
2.207		
1.810		
32.342

12.000
15.000
0
3.000
2.000
32.000

9.468
10.426
3.834
6.312
30.040

16.274
11.930
6.219
7.245
41.668

15.000
5.975
1.800
2.577
25.352

15.000
7.500
3.000
6.000
31.500

0		

0

    6.990			

De uitgaven zijn gebaseerd op de activiteiten tot dusver.
De nieuw toegevoegde activiteit
onder Verdiepen heeft dus geen
Dialoog
of nauwelijks budget en zal zichzelf voornamelijk moeten bedruipen.
Op basis van de ervaring dat een bijeenkomst gemiddeld € 250,-- kost en er
vooralsnog gemiddeld 25 mensen komen, moet de entreeprijs dus € 10,-- bedragen.
Essentieel daarbij is de rol van de nieuwe (interactieve) website, om het gedachtegoed
en de beleving sterk naar buiten uit te dragen!
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Zonder uw steun kan
de kapelgemeenschap niet bestaan.
Wij zijn volledig afhankelijk van
giften en bijdragen.
NL 89 RABO 0373 403 445
t.n.v. Stg. Kapelgemeenschap
Help u mee om onze
stichting Kapelgemeenschap Ter Linde
te bekostigen?
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde heeft de ANBI status.

Steun de Kapelgemeenschap Ter Linde

