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1 Inleiding 
 

Voor u ligt het derde 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. Wij wensen u veel leesplezier.  

 

Bestuur Ekklesia Tilburg 
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2 Bestuur 
 

Het bestuur telt ultimo 2015 vier leden. Op 9 maart heeft Simone Snakenborg (secretaris) zich 

herkiesbaar gesteld en op 23 maart is Toine van Poppel toegetreden als algemeen bestuurslid.  

Het bestuur vergadert 11 keer in 2015. De jaarvergadering is op maandag 13 april 2015 . Daarnaast 

nemen bestuursleden deel aan de vergaderingen van de Raad van Kerken Tilburg-Goirle en het 

Religieus Beraad Tilburg. 

 

Het bestuur stelt een driefasenbeleidsplan op dat in januari 2016 wordt voorgelegd aan de 

Adviesraad en de gemeenschap. 

 

3   Adviesraad 
 

De Adviesraad (AR) vergadert in 2015 driemaal: 23 maart, 30 juni en 10 november. 

De samenstelling wijzigt doordat de zittingstermijn eindigde van Ivar Franken, Jonatan Groos en 

Willem van Doorn (die de voortijdig vertrokken Jan Jans verving). Als nieuwe leden treden toe: 

Willem van Doorn (tweede termijn) en Leon Segers, zodat de AR nu uit negen personen bestaat. 

De AR bevestigt de (her)benoeming van de bestuursleden Simone Snakenborg (tweede termijn) en 

Toine van Poppel. 

In zijn vergaderingen bespreekt de AR de verlies- en winstrekening en de balans van 2014, evenals de 

begroting van 2016. Daarnaast zijn belangrijke gespreksonderwerpen het Beleidsplan en de nota 

Levensrituelen. Tevens evalueert de AR de gemeenschapsbijeenkomsten van 8 februari, 25 april en 

11 oktober. 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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4 Werkgroepen 
 

Hieronder per werkgroep een kort verslag van het jaar.  

 

4.1 Werkgroep Communicatie 

De werkgroep Communicatie heeft zich ook in 2015 zich beziggehouden met de volgende 

activiteiten: 

 

 Bijhouden van de website 

 Verzorgen van communicatie op Facebook en Twitter 

 Verzorgen persberichten naar aanleiding van lezingen en bijzondere vieringen 

 Verzorgen maandelijkse Rondzendbrief  

 

Nieuw in 2015 was: 

 De pagina op LinkedIn 

 De brochure van Ekklesia Tilburg (i.s.m. bestuur en werkgroep Liturgie) 

 

4.2 Werkgroep Diaconie 

Kort na de gemeenschapsbijeenkomst op 25 april 2015 hebben een aantal mensen de krachten 

gebundeld om de werkgroep Diaconie vorm te geven. 

Afgelopen periode hebben we ons gericht op een tweetal vragen.  

1. Wat is ons diaconale bereik? 

2. Welke mogelijke diaconale nood kan er zijn? Bij de diaconale nood ligt de focus op werken 

aan bewustwording van de problematiek en uiteraard daadwerkelijke hulpverlening 

 

Ad 1. Het diaconaal bereik:  

Het diaconaal bereik hebben we ingekaderd met behulp van 3 kernwoorden: 

1) betrokkenheid, 

2) de maatschappelijke vraag, (bieden van ondersteuning) 

3) lokaal en kleinschalig. (De meerwekelijkse collecte dit najaar voor vluchtelingen in Tilburg is hier 

een mooi voorbeeld van.) 

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

worden getoetst aan bovenstaande kernwoorden. Dit betekent niet dat andere projecten en/of 

activiteiten niet ondersteund kunnen worden, maar heel bewust hebben we met elkaar gekeken 

naar een richtlijn die past bij Ekklesia Tilburg.  

 

Ad 2. Mogelijke Diaconale nood 

Dit zijn diaconale vragen uit onze gemeenschap en of de Tilburgse samenleving. 

We zijn ons bewust dat we niet alle vragen uit de Tilburgse samenleving aan kunnen. We hebben met 

elkaar de wens uitgesproken de mensen die we niet kunnen helpen door te verwijzen naar een meer 

passende instelling en of hulporganisatie.  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
http://www.ekklesiatilburg.nl/
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In 2016 zullen we het diaconaal bereik van Ekklesia Tilburg specifieker vaststellen en waar mogelijk 

periodiek verslag uitbrengen via de website over activiteiten die we ondernomen hebben en over de 

ontvangen aanvragen met bijbehorende opvolging. 

 

4.3 Werkgroep Geloofsverdieping 

In het winterseizoen 2014-2015 wordt een drietal avonden georganiseerd met als kernthema “Religie 

in het publieke domein”. Inleiders zijn achtereenvolgens Frank Bosman, Monic Slingerland en abt 

Denis Hendrickx.  

In het winterseizoen 2015-2016 staan opnieuw drie avonden op het programma, nu over en naar 

aanleiding van “Laudato si”, de milieu-encycliek van Paus Franciscus. De theoloog Hendro 

Munsterman verzorgt de inleiding op de eerste avond. De tweede en derde avond hebben plaats in 

de eerste maanden van 2016. 

Op 14 september 2015 komt theatermaker, verteller, zanger en theoloog Kees van der Zwaardt naar 

de Opstandingskerk met zijn voorstelling “Alzh…enzo…”. Deze voorstelling over Alzheimer trekt een 

volle kerk.   

De werkgroep Geloofsverdieping bestaat in 2015 uit Esther Theunissen, Wigle de Jong, Toine van 

Poppel en Huub Evers. Alle genoemde activiteiten worden georganiseerd door Ekklesia Tilburg 

samen met de Protestantse Gemeente Tilburg. 

 

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 eindigt met het binnenbrengen van die kaarsjes in de viering rond Schrift en Tafel vlak 

voor de zegenwens en het slotlied.  

 

Daarnaast biedt de werkgroep maandelijkse bijeenkomsten aan voor jongeren in de 

leeftijdscategorie 12-16 (voortgezet onderwijs). Deze groep heet FENIKS, een naam en logo door de 

jongeren zelf bedacht. Met ingang van het seizoen 2015/2016 zijn nog maar drie FENIKS-leden 

overgebleven. Hoewel ze zich zeker nog verbonden voelen met Ekklesia Tilburg, wordt een actieve 

bijdrage aan FENIKS van de drie leden steeds beperkter. Na de jongerenviering op zondag 24 april 

zullen de FENIKS-bijeenkomsten daarom stoppen. Het bestuur en werkgroep gaan in overleg over 

hoe nu verder.  

 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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4.5 Werkgroep liturgie 

De werkgroep liturgie komt in 2015 8 keer bij elkaar. Vanaf 22 april mogen we Margreeth Tijssen 

begroeten als nieuw lid van de werkgroep. Zij neemt de plaats in van Gerrie van Eijndhoven die zich 

wegens drukke werkzaamheden terugtrekt uit de groep. De bezetting is hiermee compleet. 

 

De werkgroep is verantwoordelijk voor de planning van de vieringen en voor het inroosteren van de 

voorgangers en allen die een bijdrage aan de viering hebben. In de vergaderingen worden de 

vieringen geëvalueerd. De gezamenlijke vieringen met de PGT met Kerstmis en in de Goede Week 

krijgen veel aandacht, zowel de praktische als de inhoudelijke aspecten hiervan. De werkgroep is 

positief over de samenwerking maar vraagt zich af in hoeverre er sprake is van oecumenische 

vieringen, dan wel van gezamenlijke vieringen.   

 

In de veertigdagentijd heeft de werkgroep twee avonden georganiseerd rondom vasten onder leiding 

van Willem Marie Speelman.  

 

Net als ieder jaar organiseert de werkgroep in juli en augustus zomervieringen. Deze vieringen in de 

rode zaal zijn inhoudelijk rijk gevarieerd, hetgeen zeer gewaardeerd wordt. Er is ruime belangstelling 

voor de vieringen, ook van buitenaf. 

 

In de gemeenschapsvergadering van zondag 11 oktober heeft onze werkgroep een aantal vragen 

rondom de liturgie voorgelegd aan de gemeenschap. De belangrijkste punten zijn: 

• het vrijlaten van het wel of niet dragen van een liturgisch gewaad door de voorgangers 

aan Tafel en  

• de aanpassing van het openingsritueel van de vieringen 

• er zijn te weinig vrouwelijke voorgangers 

 

Bijzonder is dat in 2015 voor de eerste keer een doop plaats vindt binnen Ekklesia Tilburg. De 

doopouders hebben een doopcertificaat ontvangen en er zijn plannen om een gemeenschapsregister 

aan te leggen. 

 

Op 21 november spreekt de werkgroep met (bijna) alle voorgangers van de Ekklesia over: 

• de voorbereidingen van de vieringen en de ondersteuning die onze werkgroep daarbij 

kan geven,  

• de samenhang tussen de viering rond de Schrift en de viering rond de Tafel 

• de voorbeden 

• de overweging: hoe kunnen we elkaar op een positieve manier kritische feedback geven? 

Deze bijeenkomst wordt door alle aanwezigen als zeer positief ervaren en er zullen in 2016 

vervolgbijeenkomsten zijn. 

 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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4.6 Projectwerkgroep Levensrituelen 

Naar aanleiding van de bezinningsdag op 30 november 2013 kwam naar voren dat de gemeenschap 

behoefte heeft aan visie op hoe om te gaan met het vieren van belangrijke scharniermomenten in 

het leven, zoals bijvoorbeeld doop, relatiebevestiging, ziekenzalving en uitvaart. In januari 2014 

hebben de Adviesdraad en het bestuur besloten een (tijdelijke) projectwerkgroep ‘Levensrituelen’ op 

te richten. De doelstelling van deze projectwerkgroep was om een beleidsplan op te stellen waarin 

antwoord wordt gegeven op de vraag welke levensrituelen Ekklesia Tilburg in welke vorm gaat 

verzorgen. Aan de hand van dit beleidsplan kunnen de Werkgroepen Pastoraat en Liturgie verder aan 

de slag. Eind 2014 heeft de projectwerkgroep een concept beleidsplan gepresenteerd aan het 

bestuur.  

 

Dit beleidsplan is voorgelegd aan de gemeenschap tijdens de gemeenschapsmiddag op 

zaterdagmiddag 25 april 2015. Ongeveer dertig gemeenschapsleden zijn die middag bijeen. 

Besproken punten waren onder andere: 

• We willen niet starten vanuit een juridisch perspectief (kerkelijke erkenning), maar vanuit 

onze zorg als gemeenschap voor elkaar wanneer een beroep gedaan wordt op ons. 

• We willen niet een in zichzelf gekeerd gezelschap worden dat geen verbinding meer 

zoekt met de grotere institutionele verbanden van RKK en PKN. 

• We willen de mogelijkheid onderzoeken en uitwerken om uitvaarten binnen Ekklesia 

Tilburg mogelijk te maken. Hiervoor is de Uitvaartgroep opgericht die later dit jaar voor 

het eerst bijeenkomt en aan de slag gaat met deze opdracht. Zie verderop dit jaarverslag. 

Een uitgebreid verslag van de gemeenschapsmiddag is aan te vragen bij het bestuur.  

 

4.7 Uitvaartgroep 

Naar aanleiding van de gemeenschapsmiddag op 25 april heeft zich een uitvaartgroep geformeerd 

met coördinatoren, voorgangers en overige belangstellenden, in totaal een team van uiteindelijk elf 

leden. De groep is voor het eerst bijeengekomen op 2 november 2015 en heeft zich tot taak gesteld 

te zorgen voor: 

• een voorstel in de rolverdeling tussen coördinator, voorganger en eventueel koster bij de 

uitvaartdiensten 

• een checklist voor de coördinator 

• een plan voor bereikbaarheid van Ekklesia Tilburg / meldpunt voor uitvaartondernemers 

en gemeenschapsleden 

• formats voor een uitvaartviering rond Schrift en Tafel en een uitvaartviering van Woord 

en Gebed. 
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5 Sympathisanten 
 

Ekklesia Tilburg telt op  

6 december 2015 in totaal 200 

ingeschreven personen. Ten 

opzichte van 1 december 2014 is 

er een netto groei gerealiseerd 

van 1,5% (netto 3 personen erbij). 

Het aantal pastorale eenheden is 

netto gegroeid met 1 eenheid. 

Een pastorale eenheid is een 

‘gezinsadres’ waarop 

ingeschreven personen 

(partners/kinderen) woonachtig 

zijn.  
 

© Ekklesia Tilburg | 6 december 2015 

 

In 2015 hebben zich meer personen ingeschreven dat het hierboven genoemde netto aantal. Omdat 

we in dit jaar ook personen hebben verloren (als gevolg van overlijden of uitschrijven) houden we 

aan het einde van de rekensom een werkelijke groei over van 3 personen. Bruto hadden we in 2015 

te maken met 8 nieuwe inschrijvingen (6 volwassenen en 2 kinderen). Hiernaast dient te worden 

opgemerkt dat er in 2015 een bescheiden toename van kerkbezoekers is gesignaleerd. Niet iedereen 

die nieuw is, wil zich meteen inschrijven. Het gaat om een aantal van 15 personen. 

 

Een uitgebreidere analyse van het sympathisantenbestand treft u aan in het beleidsplan van Ekklesia 

Tilburg. 

  

140

186
197 200

120 125 126

jan 2013 jan 2014 dec 2014 dec 2015

Totaal ingeschreven personen en 
pastorale eenheden

Personen
Pastorale eenheden
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6 Financiën 
 

Stichting Ekklesia Tilburg is financieel volledig afhankelijk van giften en kerkbijdragen door mensen 

die zich bij Ekklesia Tilburg betrokken voelen. In 2015 wordt gewerkt met een begroting van 25.200 

euro, een iets lager bedrag dan in 2014 ten gevolge van het scherper begroten van een aantal 

uitgavenposten. Dit gebeurt vooral op grond van de realisaties van voorgaande jaren. 

 

De inkomsten zijn voornamelijk afkomstig uit de collectes en kerkbijdragen. Daarnaast zijn er 

inkomsten uit giften (eenmalig/incidenteel), het concertprogramma van Ekklesia en PGT, 

entreegelden uit de bijeenkomsten van de werkgroep Geloofsverdieping en bijdragen uit de 

studiegroep van Leon Segers. Op een fractie na komen de begrote inkomsten uit kerkbijdragen ook 

daadwerkelijk binnen: eind december 2015 is 97 procent van deze post gedekt. Positief punt hierbij 

is dat in het afgelopen jaar meer mensen hun gift hebben vastgelegd middels een “Verklaring 

periodieke giften in geld”. Naast mogelijk belastingvoordeel voor de schenkers, geeft dat Ekklesia 

Tilburg de zekerheid van inkomsten voor een langere tijd (minimaal 5 jaar). 

De bijdragen via de collectes (ca. 18% van de totale inkomsten) stemmen tot tevredenheid: het 

begrote bedrag wordt gehaald. De inkomsten uit kerkbijdragen en giften worden ook in 2015 weer 

bijeengebracht door 92 personen; het zou mooi zijn als dit cijfer de komende jaren wat omhoog gaat. 

 

Ook in 2015 is er een pastoraal coördinator, die een deel van het jaar een vrijwilligersvergoeding 

heeft ontvangen voor haar werkzaamheden. Vanaf de tweede helft van 2015 is deze situatie op 

aangeven van de coördinator veranderd, en wordt het werk verdeeld over meerdere personen die 

onbezoldigd werkten. Dit zal ook komend jaar zo blijven.  

 

Evenals in de voorgaande jaren kan de uitgavenkant van Ekklesia Tilburg grofweg in drie min of meer 

gelijke delen worden opgesplitst. Van de begrote 25.200 euro is ongeveer een derde nodig voor 

huisvesting, een derde voor de muzikale invulling van de vieringen en het resterende deel voor alle 

overige kosten (inclusief opbouw reserve). In de praktijk blijken de begrote uitgaven realistisch te 

zijn. 

 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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6.1 Resultaatrekening over 2016 

 

De resultaatrekening over het jaar 2015 is hieronder weergegeven. 

 

Balans (in €) 

 

debet 1-1-2015 31-12-2015  credit 1-1-2015 31-12-2015 

      
 bank 8.134  11.280   eigen vermogen (EV) 8.134  10.905  
 vleugel 6.000  6.000   EV vleugel 6.000  6.000  
 spaarrekening 6.500  8.151   reserve 6.500  8.000  
    res. onderhoud vleugel 0  150  
    vooruit ontv. bijdragen 0  375  
    totaal ontvangen rentes 0  1  
 20.634  25.431   20.634  25.431  

 

Staat van baten en lasten boekjaar 2015 (in €) 

 

 baten lasten 

    
 collecte 4.493   musici 7.989  
 (kerk)bijdragen 19.484   vleugel 170  
 ontvangsten anders 1.143   kantoor, bank, verzekering 877  
 opbrengsten vorig 
boekjaar 

221   vieringen 1.296  

 bijzondere vieringen 1.217   betaalde huur 8.270  
 diaconale collectes 1.328   koffie, thee 135  
   kosten werkgroepen, bestuur 749  
   onvoorzien 283  

   opbouw reserve 1.500  
   vrijwilligersvergoeding 900  
   kosten vorig boekjaar 338  
   bijzondere vieringen 1.130  
   reservering onderhoud vleugel 150  
   diaconale collectes 1.328  
   winst 2.771  
 27.886   27.886  

 

 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/


 

 
Stichting Ekklesia Tilburg – Griegstraat 210 – 5011 HT Tilburg – inschrijving KvK nr. 57427720 12 
Bankrekening: NL22 TRIO 0784.7963.78 t.n.v. Stichting Ekklesia Tilburg: www.ekklesiatilburg.nl 

6.2 Extra collectes 

 

In 2015 hebben de volgende (extra) diaconale collectes plaatsgevonden. 

 

Datum Opbrengst Bestemming 

1 maart € 75,35 Amnesty International 

4 april 
(Paaswake) 

€ 171,68 Cobbenhagen Fietsteam Er is gefietst voor een sportpoli voor 
kinderen met diabetes type 1 (TweeStedenZiekenhuis) 

28 juni € 48,40 Project Spiegels. Het bestuur heeft het bedrag aangevuld tot € 75 
om de financiering van het project rond te krijgen 

11 oktober  – 
22 november 

€ 1.280,32 Stichting Vluchtelingenwerk Tilburg. Het geld is in de viering van 29 
november symbolisch overhandigd aan Helma Frank van 
Vluchtelingenwerk Tilburg. 

 

Meer over collectes en extra opbrengsten is te vinden op onze website.  

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
http://fietsteamcobbenhagen.nl/
http://www.geloofinjeproject.nl/
http://www.ekklesiatilburg.nl/index.php/collectes
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7 Vieringen 
 

Het aantal bezoekers van de vieringen op zondagochtend ligt tussen de 40 en 60 personen. Er zijn 

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

gemiddeld toereikend gebleken. 

 

7.1 Goede Week en Pasen 

De vieringen in de Goede Week worden weer gezamenlijk met de PGTeo gehouden. Op de 

gemeenschapsmiddag van zaterdag 25 april worden de vieringen als volgt geëvalueerd. De reacties 

zijn over het algemeen positief. Goed dat de werkgroep Liturgie na eerdere kritiek toch weer de 

samenwerking met de PGT gezocht heeft. De vieringen op Witte Donderdag en de Paaswake worden 

zonder meer als positief gewaardeerd. Over de viering op Goede Vrijdag zijn sommigen kritischer: te 

weinig meditatief en voor sommigen geldt dit laatste ook voor de Paaswake. 

 

7.2 Zomervieringen 

Tussen 5 juli en 6 september zijn de zomervieringen verzorgd. Dit jaar is door de werkgroep Liturgie 

het thema 'Gedragen door een lied' gekozen. De vieringen hebben, zoals alle jaren een verstillend, 

meditatief karakter en zijn ‘vrijer’ in opzet dan een viering rond Schrift en Tafel. Ze worden 

voorgegaan door individuen, tweetallen en groepen gemeenschapsleden. De vieringen zijn over het 

algemeen positief beoordeeld. Ook een aantal bezoekers van buitenaf woont de vieringen bij. 

 

7.3 Kerstavond 

Ook op Kerstavond is er samen gevierd met de PGTeo.  

 

7.4 Bijzondere vieringen 

Met ingang van 2015 heeft het bestuur zich ten doel gesteld om minstens twee bijzondere vieringen 

te organiseren: vieringen met een bijzondere gastvoorganger of rond een bijzonder thema. In 2015 

waren dat: 

 28 juni: viering rond het thema ‘25 jaar onderweg met Servaas’ 

Tijdens deze viering worden teksten en muziek gelezen en gezongen van gemeenschapslid en 

oud-studentenpastor Servaas Bellemakers 

 8 november: viering rond de vluchteling in ons midden 

Tijdens deze viering wordt aandacht geschonken aan de vele vluchtelingen die vanaf najaar 

2015 werden opgevangen in de stad Tilburg. Alle belanghebbende partijen zijn uitgenodigd. 

Tot aan de adventsperiode is een extra collecte gehouden ten behoeve van stichting 

Vluchtelingenwerk (zie verder paragraaf 6.1). 
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8 Jaarkalender 2015 
 

In onderstaande jaarkalender zijn alle belangrijke gebeurtenissen en activiteiten die hebben 

plaatsgevonden in 2015 vastgelegd,  

 

Datum Gebeurtenis 

13 januari 2015 Uitvaart gemeenschapslid in de Opstandingskerk 

26 januari 2015 Tweede avond in de reeks 'Religie in het publieke domein' 

8 januari 2015 Stiltewandeling 

8 januari 2015 Gemeenschapsbijeenkomst 

25 februari 2015 Eerste bijeenkomst in de vastentijd  

11 maart 2015 Tweede bijeenkomst in de vastentijd 

22 maart 2015 Jongerenviering FENIKS en Jan Glorius 

20 maart 2015 Uitvaart gemeenschapslid in de Opstandingskerk 

9 maart 2015 Herverkiezing Simone Snakenborg bestuurssecretaris 

23 maart 2015 Derde avond in de reeks 'Religie in het publieke domein' 

23 maart 2015 Toetreding Toine van Poppel tot het bestuur 

11 april 2015 ET is aanwezig bij Ontmoetingsdag 'Samen in Beweging' in Best 

13 april 2015 Jaarvergadering bestuur 

25 april 2015 Gemeenschapsmiddag 

25 mei 2015 Stiltewandeling 

27 juni 2015 Concert & Open Podium 

28 juni 2015 Laatste viering voor de zomer. Bijzondere viering rond het thema 25 
jaar onderweg met Servaas Bellemakers 

5 juli 2015 Zomervieringen rond het Tema 'Gedragen door een lied' 

13 september 2015 Eerste viering na de zomer 

14 september 2015 Theaterstuk over dementie: Kees van der Zwaardt "Alzh…. Enzo" 

1 september 2015 Jongerengroep FENIKS opent een pagina op Facebook 

4 oktober 2016 Stiltewandeling 

11 oktober 2015 Gemeenschapsbijeenkomst rond :Liturgie 

8 november 2015 Bijzondere viering rond de thematiek van 'De vluchteling in ons 
midden' 

8 november 2015 Brochure Ekklesia Tilburg 

2 november 2015 Eerste bijeenkomst uitvaartgroep 

21 november 2015 Bijeenkomst voorgangers rond de schrift 
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9 Dank 
 

De gemeenschap van Ekklesia Tilburg draait grotendeels op vrijwillige inzet van haar leden. Met grote 

tevredenheid kijken wij terug op alle activiteiten die zijn georganiseerd door en met de werkgroepen. 

Wederom een jaar om trots op te zijn. 

 

Wij zien uit naar een nieuw jaar samen met u! 

 

Huub Evers (voorzitter) 

Simone Snakenborg (secretaris en vicevoorzitter) 

Arthur van Tongeren (penningmeester) 

Toine van Poppel (algemeen bestuurslid) 

http://www.ekklesiatilburg.nl/

