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1. Inleiding 

Voor u ligt het zesde jaarverslag van Ekklesia Tilburg. De naam “Ekklesia Tilburg” wordt in dit verslag 

in twee betekenissen gebruikt: enerzijds de geloofsgemeenschap, anderzijds de stichting met die 

naam. Dit jaarverslag is samengesteld door het stichtingsbestuur. 

 

2. Bestuur 

Het bestuur telt ultimo 2019 vier leden. Het vergaderde 7 keer in 2019: 14-1, 13-2, 13-3, 24-4, 27-5, 

26-8 en 7-10. Daarnaast namen bestuursleden als gedelegeerd lid deel aan de vergaderingen van 

diverse werkgroepen en participeerden ze aan de Raad van Kerken Tilburg-Goirle  en het Religieus 

Beraad Tilburg. Naast de reguliere bestuurstaken werd in 2019 vooral aandacht besteed aan de 

implementatie van het Beleidsplan 2019 (website, nieuwsbrief, inbedding in de regio) en de 

samenwerking met de Protestantse Gemeente Tilburg. 

 

3. Adviesraad 

De Adviesraad (AR) vergaderde in 2019 viermaal: op 25 februari, 15 april, 23 september en 18 

november. De vergadering van 23 september 2019 was samen met de voorzitter van het bestuur. 

Onderwerp was de enquête rondom de toekomst van Ekklesia Tilburg, zie ook verderop. 

In 2019 heeft de AR de benoeming een nieuw bestuurslid bevestigd, Ingrid van Beuzekom in de 

rol van secretaris. Verder namen we als AR afscheid van Lilian Wolters en Nico Meijer als trouwe 

leden van de AR. Hartelijke dank aan hen! Omdat de AR uit minimaal zeven leden moet bestaan, zijn 

we op zoek naar versterking. 

In de vergaderingen bespreekt de AR de verlies- en winstrekening en de balans van 2018, evenals 

de begroting van 2019. Goedkeuring wordt verstrekt. Ook het jaarplan van 2019 kwam aan de orde 

en werd goedgekeurd. Een belangrijk gespreksonderwerp was de opzet en de uitkomsten van de 

enquête als in vervolg op de dialoog van 2018 rondom het voorbestaan van Ekklesia Tilburg. Hoe zien 

we onze toekomst?, dat was de vraag. De enquête leerde dat leden van onze gemeenschap behoefte 

hebben aan verdieping. De AR heeft het bestuur geadviseerd om in contact te treden met 

zingevende cellen in de stad. Natuurlijk is de opbrengst van de enquête gedeeld in de 

gemeenschapsbijeenkomst (en is ook basis voor het beleidsplan van 2020). Tot slot: in 2019 heeft de 

communicatiecommissie gewerkt aan een nieuwe website. De AR heeft de complimenten 

uitgesproken aan Simone Snakenborg die daar zoveel tijd aan heeft besteed.  

 

4. Werkgroepen 

Hieronder per werkgroep een kort verslag van het jaar.  

 

4.1. Werkgroep Communicatie 

De werkgroep Communicatie verzorgt de interne en externe communicatie. De interne 

communicatie heeft vooral plaats door middel van de website en mededelingen tijdens de vieringen. 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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De externe communicatie gebeurt door middel van de website en de social media Facebook, 

Twitter en LinkedIn. Bovendien gaan er bij bijzondere gelegenheden persberichten uit naar de lokale 

en regionale media en soms ook naar de landelijke media.  

In 2019 is hard gewerkt aan de vernieuwing van onze website. In samenwerking met bureau 

Jeanet Visser is een nieuwe website gebouwd die voldoet aan de hedendaagse wensen en eisen met 

betrekking tot de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Ook is de overstap gemaakt naar een 

andere provider. Op zondag 10 november is een sneak preview van de website gegeven tijdens de 

gemeenschapsbijeenkomst. Op vrijdag 15 november is het openbare gedeelte van de nieuwe site 

online gegaan. Het afgeschermde ledengedeelte ging op dinsdag 2 december online.  

De website wordt onderhouden door de werkgroep communicatie. Het interne gedeelte bevat 

teksten, complete vieringen en informatie bedoeld voor vrijwilligers en geïnteresseerden die een 

inlog hebben ontvangen. Het externe gedeelte bevat openbare informatie gericht op een breed 

publiek. 

 

4.2 Werkgroep Diaconie 

In 2019 zijn we blijven focussen op onze twee hoofdvragen: 

1. Wat is ons diaconale bereik? 

2. Welke mogelijke diaconale nood kan er zijn? 

Hierbij ligt de focus op werken aan bewustwording van de problematiek en uiteraard daadwerkelijke 

hulpverlening. 

Ad 1. Het diaconaal bereik 

Het diaconaal bereik kaderen we in met behulp van 3 kernwoorden: 

• betrokkenheid 

• de maatschappelijke vraag (bieden van ondersteuning) 

• lokaal en kleinschalig 

Mogelijke activiteiten en/of projecten die door Diaconie Ekklesia Tilburg kunnen worden opgepakt, 

worden getoetst aan bovenstaande kernwoorden. Zo hebben we gecollecteerd voor Amnesty, het 

project schoenendoos van de PGT, de voedselbank en Johan Stekelenburg Stichting. Denk verder aan 

de maandelijkse maaltijd bij de Vuurhaard in Udenhout. De vuurhaard is helaas in september 2019 

gestopt. 

Ad 2. Mogelijke diaconale nood 

Het gaat om diaconale vragen uit onze gemeenschap en/of de Tilburgse samenleving. We zijn ons 

ervan bewust dat we niet alle vragen uit de Tilburgse samenleving aankunnen. We hebben met 

elkaar de wens uitgesproken om mensen die we niet kunnen helpen dóór te verwijzen naar een 

passende instelling of hulporganisatie. Dit was in 2019 niet nodig. 

We hebben gecollecteerd voor, en actief deelgenomen aan, het project Sinterklaas Voor Iedereen, 

in samenwerking met PGT. Binnen onze eigen gemeenschap hebben diverse leden de nodige 

beproevingen gekend, zij hebben een steunbetuiging van ons ontvangen. 

Voor 2020 streven we ernaar projecten te vinden waar we niet enkel met geld maar ook op 

andere manieren ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld door bepaalde thema's onder de 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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aandacht te brengen tijdens vieringen, of een gezamenlijke activiteit te organiseren waarbij we 

tegelijkertijd een thema steunen. 

 

4.3. Werkgroep Facilitair 

In 2019 heeft de Werkgroep Facilitair alle praktische werkzaamheden rondom de zondagse vieringen 

verricht. 

 

4.4. Werkgroep Geloofsverdieping 

a. De werkgroep 

Het jaar 2019 kende, naast de hierna te noemen studie- en gespreksgroep geen activiteiten.  

b. studie- en gespreksgroep 

De studie- en gespreksgroep onder leiding van Leon Segers heeft in de winter en voorjaar van 2019 

zich gebogen over het boek van Kick Bras: Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld 

(Skandalon, Middelburg 2017). Dit boek gaf  aanleiding tot diepgaande geloofsuitwisseling. Beelden 

en woorden, waarin mensen hun mystieke ervaringen ooit hebben weergegeven, waren voor de 

deelnemers een uitdaging ook hun eigen geloofsvoorstellingen en taal ter sprake te brengen. 

Eind september startte de gespreksgroep een nieuw seizoen. Richtinggevend voor de gesprekken  

was dit jaar het boek van Thomás Halík Raak de wonden aan. Over niet zien en toch geloven 

(Kok/Boekencentrum, Utrecht 2018). Ook dit boek gaf/geeft de nodige stof voor onderlinge 

geloofsuitwisseling en discussie. 

Tomás Halík is een Tsjechische katholieke priester en hoogleraar filosofie en sociologie. Hij geldt 

als een van de meest toonaangevende katholieke denkers van dit moment. 

In de Nieuwsbrief van de Ekklesia en in de Kerkbode van de PGT is aan de start van dit nieuwe 

seizoen bekendheid gegeven. We zijn dit jaar 15 middagen bij elkaar geweest. De groep bestaat uit 

14 deelnemers. 

Leon Segers stuurt telkens per mail een aantal vragen over het te bespreken hoofdstuk aan de 

deelnemers op. Deze worden dan uitgenodigd daar per mail op te reageren. Deze gespreksgroep 

staat voor iedereen open.  

4.5. Werkgroep Jeugd en Jongeren 

Iedere zondag verzorgt Ekklesia Tilburg kinderopvang en crèche voor de allerjongsten. Afhankelijk 

van de leeftijd van de kinderen wordt het uurtje ingericht. De ‘kinderkerk’ begint met aansteken van 

kaarsjes en voorlezen uit de kinderbijbel en eindigt met het binnenbrengen van die kaarsjes in de 

viering rond Schrift en Tafel vlak voorafgaand aan de zegenwens en het slotlied. Er is een groepje van 

vijf mensen betrokken bij de bijeenkomsten. Hoewel de opkomst per week niet hoog is (gemiddeld 3 

kinderen per keer) blijven de bijeenkomsten wel doorgang hebben. De leiding van de kinderkerk 

vindt het belangrijk dat ouders van jonge kinderen de gelegenheid hebben in alle rust een Ekklesia-

viering bij te wonen en dat deze kinderen de gelegenheid hebben elkaar te leren kennen en met 

elkaar om te gaan. 

 

4.6. Werkgroep liturgie 

De werkgroep liturgie bestond uit Jan Glorius (voorzitter), Miranda Vroon-van Vugt (secretaris),  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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Ingrid van Beuzekom, Margreeth Tijssen, Jan van der Sman, René Munnik (afgevaardigde van het 

bestuur). 

Het droevige nieuws is dat ons zeer gewaardeerd werkgroep lid Jules Jansen in februari van dit jaar is 

overleden. We missen Jules als voorganger en we missen zijn wijze inbreng in de werkgroep liturgie. 

We hebben besloten om de ontstane vacature voorlopig niet in te vullen. In de werkgroep is 

voldoende diversiteit en deskundigheid aanwezig. Miranda en Ingrid hebben de taak van het maken 

van de roosters van Jules en Leon overgenomen. 

De werkgroep kwam 8 maal bijeen voor een reguliere vergadering. Tijdens deze 

vergaderingen werden de vieringen geëvalueerd en werden de lopende zaken rondom de liturgie en 

de samenwerking met de PGT besproken. 

Na de zomer hebben we helaas afscheid moeten nemen van dirigent Evert van Merode, die 

in Amsterdam een functie aanvaard heeft. Er is een sollicitatieprocedure gestart voor een nieuwe 

dirigent, maar die heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd. Noortje Krämer en Erna Melis 

vangen een en ander op, met veel extra inzet. 

 

Samenwerking PGT 

Tijdens de evaluatie van de Kerstavondviering van 2018 op 16 januari 2019, bleken niet alle leden 

van de PGT positief over de samenwerking, maar het merendeel was tevreden over de viering. Beide 

partijen hebben besloten om de samenwerking voort te zetten in respect naar - en in verbondenheid 

met elkaar. 

In de veertigdagentijd heeft de werkgroep 2 gezamenlijke maaltijden met de PGT 

georganiseerd. De eerste bijeenkomst was op Aswoensdag en een aantal mensen van de PGT sloot 

aan bij onze viering. De tweede bijeenkomst werd afgesloten met een vesper door ds. Otto Grevink. 

Bij de voorbereidingen van de viering in de Kerstnacht in 2019 vonden de PGT en de ET 

elkaar snel. Wij kregen alle ruimte om deze viering in te vullen en ook de PGT had een duidelijke 

inbreng.  

Zowel uit onze gemeenschap als vanuit de PGT kwamen zeer positieve reacties op de viering. 

Ook is er een overleg geweest met de Commissie Inrichting van de PGT. Hierin werd o.a. 

vanuit ons aandacht gevraagd voor de verlichting in de Regenboogzaal, die met name in de avond 

erg sfeerloos is. Verder is gevraagd of de Kerstgroep geplaatst mag worden (gehonoreerd) en hebben 

we aangeboden dat onze kandelaars gebruikt mogen worden bij uitvaarten van de PGT. 

 

 Advent 

De werkgroep heeft gekozen voor één overkoepelend thema voor de Adventsvieringen en de 

gezamenlijke maaltijd: de profeet Micha. Jan van der Sman had een inhoudelijke uitleg gemaakt 

rondom dit thema en heeft samen met de vier betrokken voorgangers de vieringen voorbereid. 

Dit was een zeer prettige en inspirerende werkvorm. 

 

Speciale vieringen of bijeenkomsten 

In 2019 zijn er geen speciale vieringen geweest rond, doop, huwelijk of uitvaart. 

Ook hebben we dit jaar geen bijeenkomsten voor lectoren en voorgangers georganiseerd. Voor 2020 

staan die wel op de planning. 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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4.7. Werkgroep Pastoraat 

De werkgroep pastoraat is een ‘slapende’ werkgroep. Personen die zich voor deze werkgroep ooit 

hebben aangemeld zijn individueel en informeel beschikbaar als aanspreekpunt binnen de 

gemeenschap. Wel is er een pastoraal coördinator, die functioneert als aanspreekpunt binnen en 

buiten de gemeenschap voor pastorale en praktische zaken.  

 

4.8. Uitvaartgroep 

Deze werkgroep heeft in 2019 geen uitvaart verzorgd.  

 

5. Vanuit de gemeenschap 

Op 5 mei en 10 november 2019 belegde het bestuur twee gemeenschapsbijeenkomsten. 

 Op de agenda van 5 mei stonden: 1) bestuurswisseling, 2) de nieuwe opzet van de 

nieuwsbrief, en 3) de vaststelling van het definitieve beleidsplan voor de jaren vanaf 2019. 

 Op de agenda van 10 november stonden: 1. Het beleidsplan i.v.m. de enquête 2. De 

financiële situatie van Ekklesia Tilburg, 3. Evaluatie vanAdvent/Kerst, 4. de vacature van een nieuwe 

dirigent (Ingrid), en 5. De lancering van de nieuwe website. 

 Op het afgeschermde gedeelte van de website zijn gedetailleerde verslagen van beide 

bijeenkomsten te downloaden. 

 

6. Aantal sympathisanten 

In december 2018 telde Ekklesia Tilburg  in totaal 192 ingeschreven personen waarvan 16 

kinderen, en in januari 2020: 193 personen waarvan tevens 16 kinderen. Kortom, dit aantal is 

constant gebleven. Het aantal geabonneerden op de digitale nieuwsbrief die in de nieuwe opzet op 

22 maart 2019 van start ging (zie beleidsplan 2020) bedroeg in december 2019: 134 personen. Het 

aantal geregistreerden in het interne gedeelte van de nieuw ingerichte website (zie punt 4.1 en het 

beleidsplan 2020) is niet significant, aangezien dit pas op 2 december 2019 online ging. 

 

7. Financiën 

Stichting Ekklesia Tilburg is volledig afhankelijk van giften en kerkbijdragen door mensen die zich bij 

Ekklesia Tilburg betrokken voelen. De begroting voor 2019 beloopt € 25.000, hetzelfde als 

voorgaande jaren. 

 

7.1. Toelichting inkomsten 

De inkomstenzijde moet worden gedekt door de opbrengsten van collectes en kerkbijdragen, 

begroot op respectievelijk € 4.500 en € 20.380. De daadwerkelijke opbrengst uit collectes bedroeg € 

4.214,20 (exclusief verrekening kerstavondcollecte), uit kerkbijdragen ontvingen we € 17.385. Met de 

begrote en ontvangen € 120 van de studiegroep van Leon Segers erbij, dekt dit 86% van de begrote € 

25.000. De bijdragen zijn afkomstig van 52 personen; dit is een (te) beperkt financieel draagvlak. 

Tevens zorgelijk is dat dit 20 structurele donateurs minder zijn dan in 2018. 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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Overige inkomsten zijn afkomstig van verrekeningen met PGT. Daarnaast is een overschot op de 

begroting ontstaan doordat op diverse posten kosten zijn bespaard. De grootste hier te noemen zijn 

de post vrijwilligersvergoeding; deze is niet verbruikt. De post musici is lager uitgevallen doordat de 

positie van dirigent, die in september 2019 is ontstaan nog niet is ingevuld. En de werkgroepen 

hebben nagenoeg geen kosten gedeclareerd.    

7.2. Toelichting uitgaven 

De uitgavenkant van Ekklesia Tilburg kan grofweg in drie min of meer gelijke delen worden 

opgesplitst: huisvesting, muziek en overige kosten. De post huisvesting en verzekeringen zijn in 

overeenstemming met de begroting. De overige posten hebben we ruim binnen de begroting weten 

te houden. We sloten 2019 af met een positief jaarresultaat van €1.560,92 

7.3. Extra collectes 

Ook als kleine gemeenschap zijn we in staat het nodige te betekenen voor mensen die onze 

(financiële) hulp goed kunnen gebruiken. Een overzicht van diaconale steun: 

 

Meer over collectes en extra opbrengsten is te vinden op het interne gedeelte van onze website. 

7.4. Resultaatrekening over 2019 

De resultaatrekening over het jaar 2019 is hieronder weergegeven. 

 

opbrengsten Begr 2018 resultaat Begr 2019  kosten Begr 2018 resultaat Begr 2019 

 collecte € 4.500 € 4.214,20 € 4.500  musici € 8.750 € 7.941,28 € 9.000 

 kerkbijdrage € 16.230 € 12.210,00 € 17.310  piano & vleugel € 500 € 125,00 € 500 

 periodieke giften € 4.150 € 5.175,50 € 3.070  bank, verzekering e.d. € 1.100 € 949,00 € 1.000 

 ontvangsten ov. € 120 € 87,03 € 120  bestuur € 150 € 128,35 € 150 

 Opbr. vorig boekj. € 0 € 284,17 € 0  eredienst € 1.350 € 805,50 € 1.350 

 Bijz. vieringen € 0 € 0,00 € 0  huisvesting € 8.390 € 8.554,19 € 8.535 

 diaconale collecte € 0 € 995,78 € 0  paasbrood, eitjes e.d. € 120 € 194,39 € 120 

       werkgroepen € 1.000 € 37,84 € 600 

        gemeenschapsdag € 100 € 0,00 € 100 

        Vrijwilligersverg. € 1.500 € 0,00 € 1.500 

        onvoorzien € 1.140 € 807,68 € 1.145 

Datum Opbrengst Bestemming 

7 maart 2019 € 97,15 Amnesty International (collecteweek 2019; via collectebus) 

Vastenproject € 558,73 Voedselbank Tilburg 

24 november -- Actie schoenendoos (actie PGT) via collectedoos PGT 

Adventsproject + 

kerstavondcollecte 
€ 930,12 Johan Stekelenburg Stichting 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.ekklesiatilburg.nl%252F&data=02%257C01%257CY.van.den.Bogert%2540despar.nl%257Cae1edbb45be54a6aa2dd08d79ab64809%257Cb79cb1d9e7444ccfa2cdbabc72844be8%257C0%257C0%257C637147980000322864&sdata=WqQWD%252F9GaHFW8YECSa2adwkZsqKYRv8yBmuW1vlkfU4%253D&reserved=0
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        bijzondere vieringen € 0 € 116,75 € 0 

        kosten vorig boekjaar € 0 € 0,00 € 0 

        Onderh. vleugel € 150 € 0,00 € 150 

        diaconale collecte € 0 € 995,78 € 0 

        opbouw reserve € 750 € 750,00 € 750 

             

        jaarresultaat  € 1.560,92   

 totaal € 25.000,- € 22.966,68 € 25.000,-  totaal € 25.000,- € 22.966,68 € 25.000,- 

 

7.5 Balans 

Staat van baten en lasten boekjaar 2019: 

        

 Debet 1 jan 2019 31 dec 2019    Credit 1 jan 2019 31 dec 2019   

 bank € 14.114,70 € 16.112,67    Eigen vermogen € 13.894,70 € 16.112,67   

 vleugel € 6.000,00 € 6.000,00    EV vleugel € 6.000,00 € 6.000,00   

 spaarrekening € 10.567,58 € 11.317,58    reserve € 10.100,00 € 10.850,00   

       voorziening onderh. vleugel € 450,00 € 450,00   

       vooruit ontv. kerkbijdrage € 220,00 € 0,00   

       totaal ontvangen rentes € 17,58 € 17,58   

            

 totaal € 30.682,28 € 33.430,25    totaal € 30.682,28 € 33.430,25   

 

8. Vieringen 

8.1. Algemeen 

Het aantal bezoekers van de vieringen op zondagochtend ligt gemiddeld rond de 40 personen. Er 

worden geen officiële tellingen gehouden. Voor elke viering worden 50 liturgieboekjes gedrukt, dat 

aantal blijkt voldoende. 

 

8.2. Goede Week, Pasen en Kerstavond 

In de Goede Week, tijdens de Paaswake en op Kerstavond werd er samen gevierd met de PGT. Na 

overleg met de kerkenraad van de PGT werd besloten om de gezamenlijke vieringen te laten 

voorafgaan door een of enkele gezamenlijke maaltijdbijeenkomsten ter voorbereiding daarvan. 

 

8.3. Zomervieringen 

Van 24 juni tot 2 september 2019 werden de zomervieringen gehouden met als thema ‘Geloof, 

Hoop en Liefde’. De vieringen hebben een verstillend, meditatief karakter en zijn vrijer in opzet dan 
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andere zondagvieringen. Ze worden over het algemeen positief beoordeeld. Ook een aantal 

bezoekers van buitenaf woont de vieringen bij. 

 

8.4. Bijzondere vieringen 

Eerder werd besloten om minstens twee bijzondere vieringen te organiseren: vieringen met een 

bijzondere gastvoorganger of rond een bijzonder thema. In 2019 was dat niet het geval. 

9. Jaarkalender 2019 

In onderstaande jaarkalender treft u alle belangrijke gebeurtenissen van 2019 aan   

Datum Gebeurtenis 

1e zondag vd maand Stiltewandeling o.l.v. Ingrid van Beuzekom (niet in juli en aug.) 

tweewekelijks Studie-/gespreksgroep rond boeken van Kick Bras en Thomás Halík 

16 januari 2019 Maaltijd met PGT; evaluatie “Op weg naar Kerstmis” 

6 maart 2019 Vastenmaaltijd met PGT  (Aswoensdag) 

2 april 2019 Filmavond met PGT: “Erbarme Dich” 

3 april 2019 Tweede vastenmaaltijd met PGT afgesloten met vesper 

5 mei 2019 Gemeenschapsbijeenkomst over beleidsplan vanaf 2019 

12 mei 2019 Viering verzorgd door Katharsis: “Op weg naar Emmaüs” 

30 juni 2019 Laatste viering voor de zomer; afscheid van Evert van Merode 

1 juli Bestuurswisseling: Yvette van den Bogert bestuurslid/penningmeester 

7 juli – 1 sept 2019 Zomervieringen rond “geloof, hoop en liefde” 

8 september 2019 Eerste viering na de zomer 

9 november 2019 Ekklesia Tilburg vertegenwoordigd door 7 leden op contactdag kleine 
geloofsgemeenschappen in Roermond (“Jonge Kerk”) 

11 december 2019 Adventsmaaltijd met PGT over Micha (Jan v.d. Sman), afgesloten met 
vesper 

29 december 2019 Eindejaarsviering 

10. Dank 

Wij danken eenieder die zich in 2019 inzette voor Ekklesia Tilburg en meewerkte aan dit jaarverslag. 

René Munnik (voorzitter) 

Ingrid van Beuzekom (secretaris) 

Yvette van den bogert (penningmeester) 

Toine van Poppel (algemeen bestuurslid) 

http://www.ekklesiatilburg.nl/

