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Doelstelling
Vereniging Theresiagemeenschap Borne
1. De vereniging heeft ten doel het levend houden van de banden die zijn ontstaan
tussen parochianen van de voormalige Theresiaparochie te Borne. Daartoe wil de
vereniging als geloofsgemeenschap met nieuw elan werken aan de vormgeving van
een eigentijdse invulling van ons geloof en met ieder die affiniteit heeft met de
spiritualiteit van de Theresiagemeenschap Borne.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 het organiseren van vieringen, activiteiten en samenkomsten;
 het verder ontwikkelen van het open evangelische klimaat van de vereniging;
 het organiseren van een leerhuis (catechese);
 het ontwikkelen van een plan voor diaconaal werk;
 het ontwikkelen van activiteiten voor scholen, ouders en kinderen;
 het gebruik maken van eigentijdse communicatiemiddelen;
 het zo nodig huren en beheren van een gemeenschappelijke ruimte;
 het samenwerken met andere organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
 het werven van middelen om deze doelstellingen te kunnen realiseren.
3. De vereniging heeft een katholieke achtergrond met een oecumenische spiritualiteit.

Historie
Gezien de dreigende sluiting van de Theresiakerk is medio 2013 binnen de voormalige
geloofsgemeenschap van de H. Theresia te Borne een stuurgroep ontstaan. Deze stuurgroep heeft
zich ten doel gesteld om de geloofsgemeenschap van de H. Theresia waar mogelijk te behouden. Zo
verenigd en verbonden met elkaar wil de werkgroep met nieuw elan vorm geven aan een eigentijdse
invulling van ons geloof, met behoud van het goede, met eerbied voor traditie om daarnaast nieuwe
uitdagingen niet uit de weg te gaan. Dit alles, samen met een ieder die binding heeft met de
spiritualiteit van de Theresiagemeenschap of daar voor openstaat. De gemeenschappelijke noemer
hierbij is ons christelijke geloof vanuit een katholieke traditie met een oecumenische visie. Dat is ons
houvast en het kompas waarop wij ons richten. De beslissing van het bestuur van de H. Jacobus &
Johannes parochie te Borne om de Theresiakerk definitief te onttrekken aan de eredienst heeft
destijds veel emoties losgemaakt bij de mensen van de Theresiageloofsgemeenschap. Na
gesprekken met o.m. de pastoor is ons duidelijk geworden dat we onze geloofsbeleving niet konden
voortzetten in de ‘nieuwe’ parochie. Naar aanleiding hiervan heeft de stuurgroep
Theresiagemeenschap het initiatief genomen om samen te vieren, om samen “kerk te zijn” in de
oude synagoge aan de Ennekerdijk in Borne. Een ruimte, een gebouw, met een bewogen
geschiedenis waar van 1843 tot 1943 joodse gelovigen samen zijn gekomen om hun wensen, vragen
en gevoelens aan hun Schepper voor te leggen. Zo komen wij sinds zondag 11 mei 2014 eens in de
drie weken in gebed, in stilte en in zang bij elkaar.

Verantwoording
Elk jaar stelt de penningmeester financieel jaarverslag op. De penningmeester is
verantwoordelijk voor de begroting en afrekeningen.

Bestuur, functies
Dagelijks bestuur, tevens leden van het Algemeen Bestuur in 2018:
Harry Baartman
Anneke van Heek
Wim Menheere

Voorzitter
Secretaris
Penningmeeste
r

Leden Algemeen Bestuur:
Bert Konter
Anchilla Freriksen
Yvonne Kosterink
Jan Morsink
Paul Snijders

Beloningsbeleid
Het bestuur en de leden zijn vrijwilligers; ze worden niet beloond.

Activiteiten:
70e bijeenkomst
71e bijeenkomst
72e bijeenkomst
Jaarvergadering en Filmavond
73e bijeenkomst
74e bijeenkomst 10-12
75e bijeenkomst 19-21
76e bijeenkomst 19-21
77e bijeenkomst 19-21
77e bijeenkomst 10-12
78e bijeenkomst 10-12
79e bijeenkomst 10-12
80e bijeenkomst 10-12
81e bijeenkomst 10-12
82e bijeenkomst 10-12
83e bijeenkomst 10-12
84e bijeenkomst 10-12
85e bijeenkomst 10-12
86e bijeenkomst 10-12
Filmavond 19-23

7-1-2018
28-1-2018
18-2-2018
19-2-2018
4-3-2018
25-3-2018
29-3-2018
30-3-2018
31-3-2018
15-4-2018
6-5-2018
20-5-2018
17-6-2018
1-7-2018
29-7-2018
12-8-2018
2-9-2018
23-9-2018
7-10-2018
21-10-2018

87e bijeenkomst 10-12
88e bijeenkomst 10-12
89e bijeenkomst 10-12
90e bijeenkomst 18.30-20.
90e bijeenkomst 18.30-20.

4-11-2018
18-11-2018
9-12-2018
24-12-2018
24-12-2018

Financieel verslag 2018:
Inkomsten collecten
Inkomsten kerkbijdragen

2067,35
1260,00
3327,35

Uitgaven huur
Uitgaven onkosten

1700,00
1740,08
3440,08

Inkomsten collecten en kerkbijdragen

3327,35

Uitgaven Huur en onkosten

3440,08

