
BELEIDSPLAN STICHTING EKKLESIA TILBURG

Stichting Ekklesia Tilburg, opgericht 7 maart 2013, heeft – conform de statuten – als doelstelling: 
het faciliteren van de geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg (in het vervolg ook kortweg aangeduid 
als Ekklesia) en het verrichten van alle handelingen die daarmee verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. 

De Stichting Ekklesia Tilburg wil bovenstaande doelstelling onder meer verwezenlijken door ten 
behoeve van de Ekklesia:

 liturgie, pastoraat, publiciteit en netwerkactiviteiten, jeugd- en jongeren-activiteiten alsook 
catechese vorm te geven; 

 diaconaal aanwezig te zijn in de Tilburgse samenleving;
 middelen te werven om de voortgang van de Ekklesia en de werkzaamheden van de 

Stichting te waarborgen;
 activiteiten te ondersteunen en mee te denken in de ontwikkeling van de Ekklesia;

Werkgroepen
Om genoemde activiteiten te kunnen ontplooien en uitvoeren zijn naast het stichtingsbestuur en de 
Adviesraad (controlerend orgaan) een aantal werkgroepen nodig. Daarbij denken we in eerste 
instantie aan:

Werkgroep     liturgie  

Doel: liturgische spelregels ontwikkelen, kwaliteit en voortgang bewaken, zowel 

continuïteit als vernieuwing bewaken.

Werkgroep     jeugd     en     jongeren  

Doel: kinderen en jongeren een eigen plaats bieden binnen Ekklesia Tilburg.

Werkgroep     onderling     pastoraat     

Doel: elkaar als leden van de gemeenschap Ekklesia Tilburg nabij zijn – waar gewenst – bij 

momenten van vreugde en verdriet.

Werkgroep     publiciteit     en     netwerk  

Doel: bekendheid geven aan en promoten van Ekklesia Tilburg in de media in Tilburg e.o.

Werkgroep     diaconie  

Doel: concreet gestalte geven aan onze betrokkenheid bij de noden van de wereld.

Werkgroep     geloofsverdieping     en     -uitwisseling   

Doel: gespreksgroepen, filmavonden, concerten over interessante thema's of n.a.v. de 

actualiteit, die open staan voor alle belangstellenden. 
Werkgroep     facilitaire     ondersteuning   
Doel: ondersteuning en uitvoering van allerlei praktische zaken rondom de activiteiten van 

de Ekklesia.

Opdat de vieringen van de Ekklesia, inclusief de kindervieringen en kinderopvang doorgang kunnen 
(blijven) vinden, moeten de groepen Liturgie, Jeugd en jongeren en Facilitair onmiddellijk worden 
opgestart. Deze groepen hebben derhalve prioriteit om als eerste te worden ingevuld. 
Daarnaast moet ook op korte termijn de werkgroep die zich richt op het onderling pastoraat binnen 
de Ekklesia in gang worden gezet. In geval zich bijvoorbeeld vragen om (geestelijke) bijstand 
voordoen vanuit de gemeenschap moet hierin immers kunnen worden voorzien. 
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Ter wille van de verdere vorming en geloofsverdieping van mensen uit de geloofsgemeenschap van 
Ekklesia Tilburg en daarbuiten, kan op de korte of wat langere termijn worden gewerkt aan het 
opzetten van activiteiten op dit vlak. Momenteel is reeds een leesgroep actief, maar velerlei andere 
groepen en activiteiten zijn denkbaar. Deze zouden nadrukkelijk ook open moeten staan voor 
mensen die (nog) geen deel uitmaken van Ekklesia Tilburg.
Ten behoeve van de communicatie, zowel intern als extern, is het tevens van belang dat er een start 
wordt gemaakt met de werkgroep die publiciteit gaat verzorgen. Te denken valt hierbij in eerste 
instantie aan het opzetten van een website voor communicatie naar buiten toe, en het op de hoogte 
houden van leden van de geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg middels interne mededelingen in de 
vorm van bijvoorbeeld  een nieuwsbrief.

Een geloofsgemeenschap kan niet enkel op zichzelf bestaan, zonder banden met en betrokkenheid 
op de wereld om zich heen. Daarom moet al van meet af aan een begin worden gemaakt met het 
opstarten van een werkgroep die zich gaat bezighouden met de diaconale aanwezigheid van de 
Ekklesia in de Tilburgse samenleving. Dat kan door het opzetten van eigen diaconale activiteiten, 
maar ook het aansluiten bij lokaal bestaande initiatieven is een goede mogelijkheid. 
Ook het aangaan van relaties met verwante groepen en organisaties – binnen en buiten Tilburg – 
moet uitdrukkelijk op de agenda van onze Stichting staan. Het deel uitmaken van een groter 
verband is voor een geloofsgemeenschap op zijn minst nastrevenswaardig.

Financiën
Vanzelfsprekend zijn voor het realiseren van al deze punten financiële middelen onontbeerlijk. Het 
bestuur van de Stichting Ekklesia Tilburg zal derhalve een begroting opstellen en deze vervolgens 
voorleggen  aan de geloofsgemeenschap. De benodigde middelen zullen in principe geheel door 
deze gemeenschap bijeen moeten worden gebracht. In voorkomende gevallen kan voor incidentele 
bijdrages of subsidies eventueel een beroep worden gedaan op derden. 
De bijeengebrachte middelen zullen enkel worden aangewend om activiteiten ten behoeve van de 
Ekklesia te bekostigen – de Stichting heeft immers geen winstoogmerk en streeft geen opbouw van 
vermogen na. Wel zal uiteraard worden gestreefd naar het aanleggen van een kleine financiële 
reserve, om te allen tijde aan de financiële verplichtingen van het lopend jaar te kunnen voldoen.
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