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De projecten
In 2017 zijn zes nieuwe aanvragen voor ondersteuning bij het bestuur van OKG ingediend. De
eerste betreft het pastorale team van de San Salvatorgemeenschap in Den Bosch. Deze nieuwe
leidinggevende groep zag zich geplaatst voor de uitdaging om het pastoraat voor de toekomst vorm
te geven waarbij rekening moet worden gehouden met de spanning tussen de traditie waar de
oudere generatie aan gewend is en de vernieuwing die noodzakelijk is om de nieuwe generatie aan
te spreken. Tevens wilden zij zich bezinnen op hun rol binnen de gehele gemeenschap, met name
ook ten aanzien van het bestuur. Een van de adviseurs van OKG heeft hen geholpen bij het
formuleren van hun concrete behoeften en bij het opstellen van de projectaanvraag. De begeleiding
van het team op deze route is door een andere adviseur ter hand genomen. Het samenvattend
verslag van dit project komt binnenkort op de website van OKG.
Het tweede project gaat over een nieuw initiatief dat de stichting Dijk en Duin in Hoorn als
afsluiting van zijn bestaan heeft ontwikkeld. Gezocht wordt naar trajectmogelijkheden voor mensen
die samen vorm willen geven aan een kleine bezinnings- of geloofsgemeenschap en voor hen
trainingen op te zetten. Aan dit initiatief is de voorlopige naam Herbergen op je levensweg gegeven.
Aan de begroting van dit uitdagende project heeft het bestuur een substantiële bijdrage willen
leveren. Nadere informatie hierover komt binnenkort op onze website. Op hun eigen website zal de
ontwikkeling verder te volgen zijn.
Het derde project is van de Ekklesia Leiden, de voormalige interkerkelijke studentenparochie van
die universiteitsstad. De veranderende houding van een van de drie participanten van de
geloofsgemeenschap, het rooms-katholieke bisdom Rotterdam, stelt de gemeenschap voor de vraag
hoe een nieuwe toekomst vorm te geven. Een eerste gesprek met een van onze adviseurs heeft
enkele mogelijke projecten geformuleerd. De gemeenschap is zich daarop gaan bezinnen en in 2018
zal dit waarschijnlijk leiden tot een aanvraag om ondersteuning.
Het vierde project is ontstaan binnen de Kapelgroep Uden. Gesprekken over een nieuwe structuur
na het terugtrekken van de leiding door de Orde van de Kruisheren hebben geleid tot het
ontwikkelen van een inhoudelijk proces binnen de gemeenschap over een visie naar de toekomst.
Een nieuwe structuur zal daar dan gemakkelijker uit resulteren en zal zeker beter aansluiten op de
verwachtingen van de mensen van de gemeenschap. De gesprekken worden in 2018 voortgezet.

Het vijfde project betreft de voortzetting van de traditie die in Zuidoost Nederland in 2015 is
begonnen met een uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen vertegenwoordigers van een aantal
geloofsgemeenschappen in die regio. De gemeenschap Antonius in Beweging in Best heeft in 2015
de eerste bijeenkomst gehouden en de San Salvator in Den Bosch heeft in 2016, met financiële
ondersteuning van OKG, daar een vervolg op gegeven. Nu heeft de Ekklesia Tilburg op 18
november 2017 opnieuw een bijeenkomst belegd en daarvoor ondersteuning van onze stichting
gevraagd en gekregen. Binnenkort zal ook van dit project een verslag op de website te vinden zijn.
Het zesde project heeft het bestuur afgewezen als vallend buiten het kader van de doelstellingen van
de stichting. Tevens werden twee projecten van 2016 afgewikkeld hetgeen in het geval van de
boven genoemde bijeenkomst in Den Bosch het overmaken van de benodigde gift betekende en in
het geval van de Walfriedgemeenschap in Groningen een teruggaaf van het overgebleven geld aan
OKG.
De organisatie
Het bestuur is in 2017 vier maal bijeen gekomen. In april was dit met Marcel Elsenaar, de stuwende
kracht achter het project Herbergen op je levensweg. Hij zal als adviseur met het bestuur verbonden
blijven.
De handleiding die in het vorig jaarverslag was aangekondigd, is klaar gekomen en breed verspreid
onder de gemeenschappen waarmee OKG contact heeft. Het effect ervan is te zien de opsomming
van bovenstaande nieuwe projecten.
Amstelveen, 6 februari 2018
Het bestuur van de stichting
Ondersteuning Kleine
Geloofsgemeenschappen

