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1. Inleiding 

Voor u ligt het zevende 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. 

Het jaar 2020 waarover dit verslag gaat, is uitzonderlijk geweest: toen vanwege de COVID-19 

pandemie vanaf 15 maart 2020 de eerste lockdown in werking trad, heeft Ekklesia Tilburg de 

gezamenlijke vieringen op zon- en hoogtijdagen moeten staken. Maar niet alleen de vieringen 

werden gestopt, ook de meeste bestuurlijke en administratieve bijeenkomsten konden slechts op 

afstand plaatsvinden, terwijl nagenoeg alle activiteiten die voorzien waren in het beleidsplan 

onmogelijk werden gemaakt. Pas na de versoepelingen van de coronamaatregelen konden we vanaf 

september 2020 voorzichtig en binnen de toen geldende RIVM richtlijnen de vieringen hernemen. 

Toen echter op 15 december 2020 de tweede lockdown inging, kwam ook daaraan weer een einde 

tot het einde van het jaar. Dat betekent dat 2020 voor het grootste deel een jaar van stagnatie is 

geweest, waarin de meeste geledingen – Adviesraad, Bestuur en werkgroepen – ofwel 

noodgedwongen op non-actief werden gesteld, ofwel veel energie moesten steken in het treffen van 

maatregelen om deze nieuwe situatie het hoofd te bieden, terwijl er van het realiseren van de 

beleidsplannen en zelfs van een continuering van de gebruikelijke activiteiten weinig is 

terechtgekomen. 

 

2. Bestuur 

Het bestuur telde ultimo 2020 vier leden: Ingrid van Beuzekom (secr.), Yvette van den Bogert 

(penningm.), René Munnik (voorz.) en Toine van Poppel. Het vergaderde 7 keer in 2020: 29-1, 4-3, 6-

5, 17-6, 26-8, 28-9 en 7-12. Daarnaast namen bestuursleden als gedelegeerd lid deel aan de 

vergaderingen van diverse werkgroepen en participeerden ze aan de Raad van Kerken Tilburg-Goirle. 

Deelname aan het Religieus Beraad Tilburg was onmogelijk door de coronamaatregelen. Naast de 

reguliere bestuurstaken werd in 2019 de aandacht vooral opgeëist door de noodzakelijke 

aanpassingen en maatregelen aangaande de corona-pandemie. Dit laatste in nauwe samenwerking 

met de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tilburg. Een uitzondering hierop was het besluit – 

genomen samen met de Adviesraad op de vergadering van 21 september 2020 – om de statuten van 

Stichting Ekklesia Tilburg te wijzigen. Zie daarover de paragraaf van de Adviesraad (3.) hieronder. 

Vanaf 2019 wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur wekelijks een digitale nieuwsbrief 

verspreid. Voor deze nieuwsbrief, zie punt 5. 

 

3. Adviesraad 

De Adviesraad (AR) vergadert in principe viermaal per jaar. In 2020 was dat driemaal: op 27 februari, 

26 mei en 21 september. De laatste vergadering hebben we geannuleerd. Wat verderop wordt 

helder wat daar de reden van was. Bij alle vergaderingen was de voorzitter van het bestuur een 

beperkt gedeelte aanwezig om inhoudelijk te delen wat er speelt in het bestuur en andersom. 

Eind 2019 namen we afscheid van twee leden van de AR. We zijn dan ook op zoek gegaan naar 

leden. De AR bestaat momenteel uit zes leden en een vacature. zijnde: Anne-Marie Schipstal die in 

2020 is toegetreden, Frank Kraak, Margreeth Tijssen, Léon Segers, Jan van der Sman en Natascha 

Leeuwenkuijl en nog steeds een vacature. Formeel moesten in 2020 Jan van der Sman en Natascha 
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Leeuwenkuijl de AR verlaten na twee termijnen, echter ze hebben toegezegd nog even te blijven. 

Léon Segers heeft aangegeven te willen stoppen. Dat respecteren we met een diepe buiging en dank 

voor al zijn inzet!  

In de vergadering van februari besprak de AR de verlies- en winstrekening en de balans van 2019, 

evenals de begroting van 2020. Goedkeuring werd verstrekt. Ook het jaarplan van 2020 kwam aan de 

orde en werd goedgekeurd. In de vergadering van februari hebben we ook gesproken over de 

werving van dirigenten. Een onderwerp dat urgent wás omdat het lastig was een goede dirigent te 

vinden.  

De vergadering van mei stond in het teken van COVID-19. Met complimenten aan de 

liturgiecommissie en het bestuur en een advies over de zomervieringen. 

In september hebben we als AR het gesprek geïnitieerd over de governance van Ekklesia Tilburg. 

De statuten stellen hoge eisen aan de omvang van het bestuur en de AR en aan de voorwaarden om 

toe te treden. Dat was ooit een weloverwogen keuze, en/maar met een steeds kleiner (en ouder) 

wordende gemeenschap is dat steeds lastiger vol te houden. Het bestuur heeft vacatures en ook bij 

de AR zijn er vacatures. De AR heeft een aantal suggesties aan het bestuur voorgelegd om Ekklesia 

Tilburg anders te organiseren met een statutenwijziging als noodzakelijk gevolg. Het bestuur heeft de 

suggesties besproken en de gemeenschap in de gemeenschapsvergadering van november 

geïnformeerd over de stappen die het bestuur wil zetten. 

De vergadering van november hebben we zoals gezegd geannuleerd. Over het belangrijkste 

thema, de governance was nog geen bericht ontvangen vanuit het bestuur. En COVID-19 beperkte de 

mogelijkheden tot bijeenkomen. In 2021 weer verder! 

 

4. Werkgroepen 

Hieronder per werkgroep een kort verslag van het jaar 2020.  

 

4.1. Werkgroep Communicatie 

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

communicatie gebeurt met de website en met mededelingen tijdens de vieringen. Nieuwsbrieven 

worden verstuurd vanuit en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.  

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. 

4.2  Werkgroep Diaconie 

Ook in 2020 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 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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- 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, 

Stichting Leergeld Tilburg, Stichting vluchtelingenwerk, Stichting vrienden van Traverse en de 

voedselbank. Denk verder aan de Diaconie-viering rondom Barmhartigheid en de actie kerstkaart 

voor iedereen. 

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 2020 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 2021 streven we er wederom naar projecten te vinden waar we niet enkel met geld 

maar ook op andere manieren ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld door bepaalde thema's 

onder de aandacht te brengen tijdens vieringen, of een gezamenlijke activiteit te organiseren waarbij 

we tegelijkertijd een thema steunen. In 2020 is dit niet echt gelukt door alle beperkingen rondom de 

Corona die we gezamenlijk het hoofd hebben geboden. 

 

4.2. Werkgroep Facilitair 

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

verricht voor zover die doorgang konden vinden. Dat wil zeggen tot 15 maart 2020. 

 

4.3. Werkgroep Geloofsverdieping 

 a. De werkgroep 

Het jaar 2020 kende, naast de hierna te noemen studie- en gespreksgroep geen activiteiten.  

 b. studie- en gespreksgroep 

Vijftien deelnemers hebben gelezen in en gesproken over: Thomás Halík Raak de wonden aan. 

Over niet zien en toch geloven (Kok/Boekencentrum, Utrecht 2018). De gespreksgroep rond dit boek 

was al gestart in september 2019 en werd in 2020 gecontinueerd. 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. We hebben 

onze bijeenkomsten na 3 april 2020 moeten afbreken vanwege de coronamaatregelen. 

4.4. 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 
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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. De feitelijke bijeenkomsten van de kinderkerk zijn vanaf 15 maart 2020 gestaakt 

vanwege de RIVM-maatregelen betreffende de coronacrisis. 

 

4.5. Werkgroep liturgie 

De werkgroep liturgie heeft in dit jaar 8 keer vergaderd. De eerste twee keer kon dat nog fysiek, de 

andere keren gebeurde het via ZOOM. 

Het belangrijkste onderwerp was steeds op welke manier we de vieringen door konden laten 

gaan. Hierover was ook steeds nauw contact met het bestuur. 

Tijdens de eerste lockdown en de zomervieringen stuurden we per nieuwsbrief wekelijks een 

digitale vieringen rond, met link naar de liederen of muziek. Dit werd zeer gewaardeerd! Het was 

echter ook zeer tijdrovend: met name Ingrid van Beuzekom heeft zich hier enorm voor ingezet. 

Vlak voor Palmpasen hebben we alle gemeenschapsleden thuis een klein pakketje gebracht met 

een palmtakje, een Paaskaarsje en een begeleidende brief met bemoedigende woorden. Ook dit 

werd erg goed ontvangen. De Paasviering is tevoren opgenomen en op de website gezet en ook de 

Kerstviering hebben we op deze manier aangeboden. 

Na de zomer was er een korte periode waarin we met een beperkt aantal mensen en met de 

nodige voorzorgsmaatregelen konden vieren. Steeds waren er twee cantors, maar meezingen mocht 

niet. Deze vieringen werden door 20 à 30 personen bezocht. Daarna werd fysiek samenkomen weer 

onmogelijk. Per nieuwsbrief werden wekelijks meditaties rondgezonden. 

Helaas was er door al deze omstandigheden geen enkele ruimte voor verdieping of gesprek met 

allen die op enige manier een bijdrage leveren aan de vieringen. 

De samenstelling van de werkgroep is onveranderd gebleven: Jan Glorius (voorzitter), Miranda Vroon 

(notulist), Ingrid van Beusekom, Margreeth Tijssen en René Munnik. 

 

4.6. 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.  

 

4.7. Uitvaartgroep 

Deze werkgroep heeft in 2020 geen uitvaart verzorgd.  

5. NIeuwsbrief  

De nieuwsbrief is in het jaar 2020 41 keer verstuurd naar 130 geïnteresseerden. In de nieuwsbrief is 

steeds te lezen welke activiteiten er worden ontplooid binnen onze gemeenschap. Bovendien 

worden ook bijdragen gedeeld van andere gemeenschappen of organisaties die aansluiten bij onze 

uitgangspunten en doelen. Naast deze nieuwsbrief zijn in het jaar 2020 ook 8 zomernieuwsbrieven 
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verzonden met daarin een meditatie voor de zondagochtend. Tevens zijn er 18 online vieringen en 2 

online meditaties verzonden naar een ieder. De vieringen en meditaties zijn verzonden in de tijd dat 

we niet bij een mochten komen vanwege de lockdown in de Covid19-pandemie. Na de 18 

onlinevieringen was er ook steeds een mailing met daarin de reacties op de vieringen. Op deze 

manier hebben we getracht om de gemeenschap met elkaar in contact te houden en elkaar niet uit 

het oog te verliezen.  

Hieronder een overzicht van de percentages geopende bestanden, hier is een gemiddelde 

genomen van alle getallen gedurende het gehele jaar. 

Online vieringen 70% 

Meditaties             65% 

NIeuwsbrieven   60% 

Zomernieuwsbrieven   70% 

Wanneer er naar een percentage over all wordt gekeken dan opent zo’n 82% de mails vaak, 1% soms 

en 16% af en toe de mailing. 

 

6. Vanuit de gemeenschap 

In het jaar 2020 kon er vanwege de coronamaatregelen slechts één gemeenschapsbijeenkomst 

georganiseerd worden door het bestuur. Dat was op zondag 22 november voorafgaand aan de 

tweede lockdown. Op de agenda van die vergadering stond: (1) de gang van zaken rond de 

Kerstvieringen 2020; (2) goedkeuring van de gemeenschap om de door bestuur en Adviesraad 

voorgenomen wijziging van de statuten van Ekklesia Tilburg verder in gang te zetten; (3) Financieel 

verslag vanaf begin 2020 tot dat tijdstip. 

 Op het afgeschermde gedeelte van de website is het gedetailleerde verslag van deze 

bijeenkomst te downloaden. 

 

7. Aantal sympathisanten 

In december 2019 telde Ekklesia Tilburg  in totaal 193 ingeschreven personen waarvan 16 kinderen, 

en in januari 2020: 192 personen waarvan 10 kinderen. Kortom, het totaal aantal ingeschrevenen is 

nagenoeg constant gebleven maar het aantal kinderen is sterk gedaald, waarschijnlijk door 

leeftijdsverloop en gebrek aan nieuwe aanwas. Het aantal geabonneerden op de digitale nieuwsbrief 

bedroeg in december 2020 omstreeks 130 personen. Het aantal geregistreerden in het interne 

gedeelte van de website bedroeg in december 2020: 95. Dat is 49% van het totaal aantal 

ingeschrevenen. 

 

8. Financiën 

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

Ekklesia Tilburg betrokken voelen. De begroting voor 2020 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 € 20.600. De daadwerkelijke opbrengst uit collectes bedroeg € 
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4.211,95 (exclusief verrekening kerstavondcollecte), uit kerkbijdragen ontvingen we € 16.442,50. 

Met de begrote en ontvangen € 120 van de studiegroep van Leon Segers erbij, dekt dit 83% van de 

begrote € 25.000. De bijdragen zijn afkomstig van 69 personen; dit is een (te) beperkt financieel 

draagvlak. Dit is een lichte stijging in het aantal bekende donateurs t.o.v. 2019. In 2019 was deze 

groep 52 personen. 

Overige inkomsten zijn afkomstig van verrekeningen met PGT. Daarnaast is een overschot op 

de begroting ontstaan doordat op diverse posten minder kosten zijn gemaakt door de beperkingen in 

vieren door de corona restricties. De grootste hier te noemen zijn huur, werkgroepen en musici 

 

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 2020 af met een positief jaarresultaat van €1.932,54 

 

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: 

Amnesty International    .----. 
Stichting Leergeld  € 673,85 
Voedselbank Tilburg  € 298,82 
Meer over collectes en extra opbrengsten is te vinden op het interne gedeelte van onze website. 

 

7.4     Resultaatrekening over 2020 

De resultaatrekening over het jaar 2020 is hieronder vindt u in de financiële bijlage. 

 

7.5    Balans 

Staat van baten en lasten boekjaar 2020: Zie de financiële bijlage 

 

8. Vieringen 

8.1. Algemeen 

Door de beide lockdowns hebben er in 2020 slechts een zeer beperkt aantal vieringen 

plaatsgevonden: van zondag 5 januari t/m 15 maart, en vanaf zondag 13 september t/m 13 

december. Het aantal bezoekers van de zondagvieringen die wel mogelijk waren lag 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 

Op geen van deze dagen was een fysieke viering mogelijk. Samenwerking op dat vlak met de 

Protestantse gemeente was dat evenmin, net zoals de gebruikelijke maaltijden en vespers in de 

Advent en Veertigdagentijd. We moesten volstaan met online aangeboden vieringen van de Paas- en 

Kerstnacht. 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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8.3. Zomervieringen 

Van 5 juli t/m 6 september 2020 werden de zomervieringen gehouden. Omdat deze periode binnen 

de eerste lockdown viel, zijn deze vieringen via hetzelfde kanaal als de Nieuwsbrief, digitaal ter 

beschikking gesteld aan leden/sympathisanten van Ekklesia Tilburg. 

 

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 2020 was dat niet het mogelijk. 

9. Jaarkalender 2020 

In onderstaande jaarkalender treft u alle belangrijke gebeurtenissen van 2020 aan   

Datum Gebeurtenis 

1e zondag vd maand 
buiten de lockdowns 

Stiltewandeling o.l.v. Ingrid van Beuzekom (niet in juli en aug.) 

Tweewekelijks tot 15 
maart 2020 

Studie-/gespreksgroep rond het boek van Thomás Halík 

15 maart 2020 Laatste viering voor de eerste lockdown 

13 september 2020 Eerste (beperkte) fysieke viering na de zomerperiode en 1e lockdown 

13 december 2020 Laatste (beperkte) fysieke viering voor de 2e lockdown 

10. Dank 

Wij danken eenieder die zich in 2020 inzette voor Ekklesia Tilburg en meewerkte aan dit jaarverslag. 

René Munnik (voorzitter) 

Ingrid van Beuzekom (secretaris) 

Yvette van den bogert (penningmeester) 

(vacature) 
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