Op 23/12/2012 voorgelezen brief namens initiatiefgroep Ekklesia Tilburg aan de gemeenschap van
Maranatha
Met pijn in ons hart vanwege het afscheid van ons kerkgebouw hebben wij het op ons genomen de
gemeenschap van Maranatha van dienst te zijn door vorm te geven aan een gemeenschap buiten de muren
van dit gebouw.
Wij zijn blij dat we met velen gaan, maar nogmaals: we delen de pijn waarmee dit gepaard gaat.
De beweging buiten de muren van dit gebouw betekent dat we gaan vieren buiten de invloedssfeer van
vertegenwoordigers van het bisdom. Wij nemen op dit moment afscheid van ons geliefde huis omdat onze
gemeenschap belangrijker is dan welk gebouw dan ook. We zullen elkaars onderkomen blijven.
De naam die we gekozen hebben voor onze gemeenschap is Ekklesia Tilburg. Deze gemeenschap zal in
eerste instantie bestaan uit oud-Maranathagangers. In de toekomst zullen we verbanden proberen aan te
gaan met andere mensen en groepen. Daarmee kunnen ook dingen veranderen. Vertrouwde elementen
die vanzelfsprekend behouden blijven zijn bijvoorbeeld de in Bijbel gewortelde taal, Jezus´ voorgeleefde
geloof, die we beide gebruiken om ons moderne leven te inspireren, de daarbij passende liederen, het
gezamenlijk delen aan de tafel van God met allen die dat willen, enz.
We hebben op dit moment een ruimte gevonden waar we zeer welkom zijn om te vieren.
Dat is de Prins Bernhardschool, naast de Opstandingskerk. De aula van de school wordt ook gebruikt door
de Opstandingskerk tijdens de verbouwing van hun gebouw. U begrijpt dat deze keuze samenhangt met
gesprekken die gaande zijn met de Opstandingskerk, om na de verbouwing mogelijk gebruik te maken van
de kerk zelf. De Opstandingskerk viert om 10.00. Na hun viering drinken zij net als wij koffie. Dat betekent
dat we om 12.00 met onze viering zullen beginnen, om elkaar niet in de weg te lopen. Bovendien maken wij
gebruik van de zij-ingang. Voorlopig zullen we deze tijd aanhouden, de eerste keer op 6 januari.
Wij zijn zeer gelukkig dat we in overleg met Michiel een aantal materialen uit het gebouw mee zullen
nemen voor gebruik tijdens de vieringen van de Ekklesia, o.a. de gezangbundels, de kelken en
broodmanden, gebedsmantels enz.
Van de huidige gemeenschap hebben vele mensen die nu actief bij de liturgie betrokken zijn aangegeven
dat ook in de Ekklesia te willen zijn. Niet alle groepen en mensen zijn op dit moment al benaderd, zoals de
gastheren en –vrouwen. Dit zal met uw welnemen binnenkort wel gaan gebeuren. Door ons met velen in te
zetten voor onze gemeenschap houden we haar levend.
Een paar punten van actie voor de komende periode zijn verder nog het oprichten van een stichting met
bestuur en een Adviesraad en het aanvragen van een bankrekening, want we kunnen dit alles uiteraard niet
zonder financiële ondersteuning.
Wij wensen iedereen, of die zich wel of niet wil aansluiten bij de Ekklesia, een gemeenschap toe om samen
het geloof te vieren. Wij vertrouwen erop dat ons geloof, in de Enige en in elkaar, ons gezamenlijk
gedragen vertrouwen, en onze hoop voor de toekomst, de liefde van de Enige zichtbaar zal maken.
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