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(Afbeelding voorpagina: plafond Opstandingskerk | © Simone Snakenborg, 13 maart 2016) 

1 Inleiding 
 

Voor u ligt het vierde 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 2016 vijf leden.  

Het bestuur vergadert 10 keer in 2016. De jaarvergadering is op maandag 23 maart 2016 . Daarnaast 

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

Religieus Beraad Tilburg. 

 

Het bestuur herziet het driefasenbeleidsplan voor 2016, 2018 en 2020 naar aanleiding van 

aanbevelingen van de Adviesraad. Dit plan wordt in maart 2017 gedeeld met de gemeenschap. 

 

3   Adviesraad 
 

De Adviesraad (AR) vergadert in 2016 viermaal: 16 februari, 19 april, 21 juni en 8 december. De 

samenstelling wijzigt doordat de zittingstermijn eindigt van Louis van Tongeren en Ingrid van 

Beuzekom, beiden gewaardeerde leden om al wat ze hebben bijgedragen aan het vormgeven van 

Ekklesia Tilburg. We gaan actief op zoek naar mensen die de jongeren en/of de protestantse traditie 

vertegenwoordigen, en verwelkomen uiteindelijk Marc Roovers en Margreeth Tijssen. De AR bestaat 

daarmee uit negen leden. Tegelijkertijd worden de taken binnen de AR herschikt, en wel als volgt: 

Natascha Leeuwenkuijl (voorzitter), Willem van Doorn (vice-voorzitter) en Esther Peters (secretaris).  

De AR bevestigt de benoeming een nieuw bestuurslid, en herbenoemt Arthur van Tongeren (tweede 

termijn).  

In de vergaderingen bespreekt de AR de verlies- en winstrekening en de balans van 2015, evenals de 

begroting van 2016. Ook het jaarverslag van 2015 komt aan de orde. Daarnaast zijn belangrijke 

gespreksonderwerpen: het beleidsplan en de verhouding met de brede christelijke gemeenschap, 

een gesprek dat met de komst van Gerard de Korte als bisschop van het bisdom Den Bosch weer aan 

actualiteit wint. Daarnaast geven we inbreng op het programma van de 

gemeenschapsbijeenkomsten van 21 februari en 13 november en worden deze bijeenkomsten 

geëvalueerd. 

 

Natascha Leeuwenkuijl 

Voorzitter Adviesraad 
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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 2016 beziggehouden met de volgende activiteiten: 

 

• Bijhouden van de website 

• Verzorgen van de communicatie op Facebook en Twitter 

• Verzorgen van persberichten naar aanleiding van bijzondere vieringen 

• Verzorgen van persberichten naar aanleiding van lezingenreeks rond “Laudato Si” 

• Verzorgen van persberichten naar aanleiding van activiteiten in het kader van het 

programma “Jaar van de Oecumene. Vijfhonderd jaar Reformatie”. 

• Verzorgen maandelijkse Rondzendbrief  

 

Huub Evers 

Afgevaardigde namens het bestuur 

4.2 Werkgroep Diaconie 

Kort na de gemeenschapsbijeenkomst in het voorjaar van 2015 heeft een aantal mensen de krachten 

gebundeld om de diaconie werkgroep vorm te geven. 

 

In 2016 focussen we ons op een tweetal vragen.  

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: 

1) betrokkenheid, 

2) de maatschappelijke vraag, (bieden van ondersteuning) 

3) lokaal en kleinschalig. (De meer wekelijkse collecte in het 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. 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
http://www.ekklesiatilburg.nl/
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We zijn ons ervan bewust dat we niet alle vragen uit de Tilburgse samenleving aan kunnen. We 

hebben met elkaar de wens uitgesproken de mensen die je niet kan helpen dóór te verwijzen naar 

een meer passende instelling en of hulporganisatie.  

  

In 2017 zullen we het diaconaal bereik van Ekklesia Tilburg specifieker vaststellen en waar mogelijk 

periodiek verslag uitbrengen via de website of Rondzendbrief over activiteiten die we ondernomen 

hebben en over de ontvangen aanvragen met bijbehorende opvolging. 

 

4.3 Werkgroep Facilitair 

In 2016 wordt groot onderhoud gepleegd aan de vleugel. De hamerkoppen en de bassnaren worden 

vervangen. We hebben hiervoor een bijdrage in de kosten ontvangen van de PGT. 

 

4.4 Werkgroep Geloofsverdieping 

In het winterseizoen 2015-2016 stonden drie avonden op het programma over en naar 

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

Munsterman verzorgde de inleiding op de eerste avond.  

De tweede en derde avond hebben plaats in de eerste maanden van 2016. Inleider op 26 

januari is Jan Jorrit Hasselaar, econoom en theoloog en voorzitter van de ecologische 

werkgroep van de Raad van Kerken Nederland. De laatste avond op 2 maart wordt ingeleid 

door filosoof en journalist Ralf Bodelier. Hij neemt de encycliek kritisch onder de loep vanuit 

het perspectief van de armoedeproblematiek en de ontwikkelingssamenwerking. Bodelier 

was hoofdredacteur bij Wereldpodium in Tilburg en is sinds 2016 campagneleider van 

World’s Best News. Hoofdthema’s in zijn werk en in zijn publicaties zijn globalisering en 

kosmopolitisme, wereldburgerschap.  

 

In het seizoen 2016-2017 organiseert de werkgroep Geloofsverdieping samen met de 

Protestantse Gemeente Tilburg en de RK Parochie de Goede Herder een reeks van 

activiteiten in het kader van het “Jaar van de Oecumene. Vijfhonderd jaar Reformatie”.  

Het gaat om de volgende activiteiten in 2016:  

23 november: lezing “Luther voor dummies” door ds. Dick Wursten 

10 december: Oecumenische Taizéviering in de Petrus en Pauluskerk 

14 december: lezing “Bijbel in de Nederlanden” door prof. dr. Wim Weren 

17 december: excursie naar tentoonstelling “Heilige Schrift – Tanach, Bijbel en Koran” in 

museum Catharijneconvent, Utrecht 

De reeks activiteiten loopt nog door tot oktober 2017. 

 

Huub Evers 

Afgevaardigde namens het bestuur 

 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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4.5 Werkgroep Jeugd en Jongeren 

 

Kinderkerk en -opvang 

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. 

 

Petra Bos 

Coördinator kinderkerk en -opvang 

 

Jongerengroep FENIKS 

Op zondag 24 april verzorgt jongerengroep FENIKS samen met een tafelvoorganger een viering rond 

Schrift en Tafel. Deze viering is tevens het afscheid van FENIKS. Aan de leden van FENIKS wordt een 

Straatbijbel overhandigd door één van de groepsleiders Lydie van Beuzekom.  

FENIKS bestaat nog uit drie jongeren en in goed overleg is besloten de activiteiten voor de groep te 

staken. De gemeenschap is dankbaar voor al het werk en de energie van vrijwilligers aan deze groep. 

Al in Studentenkerk Maranatha bestond FENIKS (toen nog Puberclub en daarvoor kinderkerk). De 

leden van de club zijn in de loop der jaren uitgevlogen, gaan studeren.  

Ekklesia Tilburg heeft op dit moment niet voldoende jongeren onder de ingeschrevenen die voor de 

activiteiten van FENIKS in aanmerking komen. 

 

Simone Snakenborg 

Afgevaardigde namens het bestuur 

 

 

4.6 Werkgroep liturgie 

In 2016 komt de werkgroep liturgie 7 keer bij elkaar. 

 

De werkgroep bestaat uit: 

• Jan van der Sman 

• Margreeth Tijssen 

• Jules Jansen 

• Miranda Vroon-van Vugt 

• Ingrid van Beuzekom (vanaf december) 

• Arthur van Tongeren (namens het bestuur) 

• Jan Glorius (voorzitter) 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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Openingsritueel 

De vieringen rond Schrift en Tafel hebben vanaf het begin van 2016 een iets andere opening, waarbij 

de Bijbel wordt binnengedragen, de Paaskaars ontstoken en stilte in acht wordt genomen. Deze 

kleine aanpassing, die een stil en aandachtig begin van de viering teweeg brengt, wordt positief 

ontvangen door de gemeenschap.  

 

Bijbel 

Ter vervanging van het sleets geworden Bijbelboek wordt een ander (tweede hands) exemplaar 

aangeschaft.  

 

Paaskaars 

Dit jaar schaffen we samen met de PGT een Paaskaars aan die gebruikt wordt in de vieringen van 

beide gemeenschappen, als teken van verbondenheid.  

 

Lichtjes 

De werkgroep krijgt signalen dat gemeenschapsleden behoefte hebben aan het ontsteken van een 

lichtje voor een persoonlijke intentie. Na overleg met de PGT kan dat voortaan in de stilteruimte 

rechts achter het altaar. 

 

Oecumene en samenwerken met de Protestantse Gemeente Tilburg 

Het onderwerp oecumene komt regelmatig ter sprake bij de werkgroep. De pragmatische reden om 

samen vieren met de PGT werd steeds meer gevoeld als een behoefte om samen te vieren. Toch 

menen wij dat deze vieringen geen oecumenische vieringen zijn of zouden moeten zijn. Het zijn 

gezamenlijke vieringen die door vertegenwoordigers van beide gemeenschappen worden voorbereid 

en voorgegaan en waarbij rekening gehouden wordt met de tradities van beide kerken.  

 

Uiteraard is het vinden van een goede samenwerking niet zomaar vanzelfsprekend. De werkgroep 

liturgie spreekt in juli met de Commissie Eredienst van de PGT om onze intenties en praktijken met 

elkaar af te stemmen. Het is een open en openhartig gesprek waaruit een wil tot samen vieren wordt 

uitgesproken, maar waar ook de verschillen duidelijk naar boven komen. Die liggen met name op het 

gebied van zang en muzikale ondersteuning. 

Afgesproken wordt om hier, met name met het oog op de komende kerstviering, bijzondere 

aandacht voor te hebben. 

 

In het najaar komt de werkgroep liturgie met een voorstel om op Kerstavond een "Herbergavond" te 

houden met samenzang in de traditie van de PGT en daarna een Kerstviering met voornamelijk 

elementen van de Ekklesia. Dit voorstel wordt niet overgenomen door de Commissie Eredienst. Na 

een aantal intensieve gesprekken wordt uiteindelijk in goede verstandhouding besloten samen 

Kerstavond te vieren op de wijze van voorgaande jaren. Dit resulteert in een gezamenlijke 

Kerstviering die plaatsvindt in een goede sfeer en onderlinge verstandhouding. 

 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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Zomervieringen 

Er waren in 2016 10 zomervieringen rondom het thema "Verwonderd". 

De vieringen werden goed bezocht en waren inhoudelijk van goede kwaliteit. 

 

Allerheiligen en Allerzielen 

De werkgroep besluit om dit jaar Allerzielen op de eigenlijke datum te vieren met een sobere en 

ingetogen viering die redelijk goed bezocht werd. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de zondag 

vooraf Allerheiligen te vieren, iets wat we voorheen nooit deden. 

 

Andere feest- en gedenkdagen 

De werkgroep bezint zich op welke kerkelijke feest- en gedenkdagen passen bij onze gemeenschap. 

We gebruiken het oecumenisch leesrooster, maar waren tot nu toe voornamelijk gericht op de RK 

feestdagen. Er wordt een voorstel gemaakt en kort besproken in een gemeenschapsbijeenkomst. In 

het rooster van 2017 wordt ons voorstel al vermeld, zodat voorgangers er eventueel mee aan de slag 

kunnen, maar we willen de gemeenschap nog een keer om hun mening vragen in een 

gemeenschapsbijeenkomst van 2017. 

 

Jaarrooster 

Besloten wordt om het rooster met de voorgangers, lectoren, kosters enzovoort, voortaan voor een 

heel jaar te maken, te beginnen bij 2017. Hiermee wordt inzichtelijker hoe vaak iedere voorganger 

ingezet wordt. We hebben een grote groep voorgangers rond de Schrift, waarvan we sommige als 

"vast" aanduiden die 3 of 4 keer per jaar worden ingezet. Anderen worden 2 keer per jaar gevraagd.  

Van de gemeenschapsleden komen soms positieve of negatieve opmerkingen over de grote variatie 

in voorgangers. We mogen ons echter gelukkig prijzen met een grote groep mensen die vrijwillig voor 

willen gaan in onze vieringen. 

 

Tekort 

We constateren dat de groep voorgangers aan Tafel klein is. Uitbreiding is welkom. 

Ook blijft de man-vrouw verhouding bij de voorgangers rond de Schrift uit balans. We zouden graag 

wat vaker een vrouw aan het woord hebben. 

Zeer zorgelijk is het gebrek aan cantores. Er is slechts een kleine groep voorzangers. Zij dreigen te 

worden overvraagd, ook omdat ze deels andere functies vervullen in de vieringen en daardoor erg 

vaak ingeroosterd worden. 

 

Ondersteuning voorgangers en lectoren 

De werkgroep heeft bijeenkomsten voorbereid om de lectoren en de voorgangers rond de Schrift 

inhoudelijk te ondersteunen. Die bijeenkomsten zullen in 2017 plaatsvinden. 

 

Zangbundel 

Om de veelheid aan losse inlegvellen in te perken is er vanuit onze werkgroep een initiatief gestart 

om te komen tot een extra zangbundel. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 

 Jan Glorius 

Voorzitter werkgroep liturgie 

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

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

 

Simone Snakenborg 

Afgevaardigde vanuit het bestuur 

 

4.8 Uitvaartgroep 

De werkgroep heeft in 2015 het verzorgen van een uitvaart binnen Ekklesia Tilburg voorbereid. Er is 

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 

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

Woord en Gebed. 

 

Tijdens de gemeenschapsbijeenkomst van 21 februari is het voorbereide werk gepresenteerd aan 

belangstellenden. De voorbereiding is nog niet helemaal klaar. De laatste afronding wordt gedaan in 

2017. 

 

Simone Snakenborg 

Afgevaardigde werkgroep vanuit het bestuur 
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5 Vanuit de gemeenschap 
 

5.1 Gemeenschapsbijeenkomsten 

 

Op zondag 21 februari en 13 november nodigt het bestuur de gemeenschapsleden uit voor een 

gemeenschapsbijeenkomst. Op het afgeschermde gedeelte van de website zijn de verslagen van 

beide bijeenkomsten te downloaden. 

 

21 februari 

Op de agenda staat de presentatie van de Uitvaartgroep. Besproken is  

- De procedure rond uitvaarten 

- Voorgangers 

- Waar vinden de diensten plaats 

- Inhoudelijke opmerkingen over de diensten 

 

13 november 

Tijdens deze bijeenkomst wordt de aanwezigheid van Ekklesia Tilburg op de contactdag van kleine 

geloofsgemeenschappen toegelicht. Verder presenteert de in 2015 opgerichte werkgroep Diaconie 

zich aan de aanwezigen . 

 

5.2 Najaarsconcert 

 

Op zaterdag 15 oktober 

organiseert Ekklesia 

Tilburg samen met de PGT 

een najaarsconcert. Op 

het programma staan 

muziekstukken en liederen 

van leden uit beide 

geloofsgemeenschappen. 

Het wordt een 

regenachtige avond met 

een flinke muzikale storm.  

 

 

 

 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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(Foto’s: Henk Huisman en Simone Snakenborg, 15 oktober 2016) 
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6 Sympathisanten 
 

Ekklesia Tilburg telt op 31 

december 2016 in totaal 198 

ingeschreven personen. Ten 

opzichte van 6 december 2015 is 

er een lichte krimp van twee 

personen. Het aantal pastorale 

eenheden is gelijk gebleven. Een 

pastorale eenheid is een 

‘gezinsadres’ waarop 

ingeschreven personen 

(partners/kinderen) woonachtig 

zijn.  
 

 

© Ekklesia Tilburg | 31 december 2016 

 

In 2016 heeft zich één persoon ingeschreven en waren er 4 uitschrijvingen. Redenen voor 

uitschrijving in 2016 waren: 

• Mailadres vervallen, was alleen belangstellende (lid van http://www.gracecommunion.nl) 

• “Sinds Hub Lenders weg is, hebben wij niet meer het fijne gevoel gehad” (echtpaar) 

• Verhuisd, weg uit regio. 

 

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

Tilburg 2017 – 2019 - 2021. 
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7 Financiën 
 

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

die zich bij Ekklesia Tilburg betrokken voelen. In 2016 wordt gewerkt met een begroting van 25.000 

euro. De begroting is opgesteld op grond van de realisaties van voorgaande jaren. 

 

7.1 Toelichting inkomsten 

 

Bij het opstellen van de begroting is  ervan uitgegaan dat de inkomstenzijde wordt gedekt door de 

opbrengsten van collectes en kerkbijdragen. Concreet betekent dat voor 2016 dat 4.500 euro aan 

collectegelden en 20.380 euro aan kerkbijdragen moet worden gerealiseerd. Dat is helaas niet 

helemaal gelukt. Aan collectegelden wordt het begrote bedrag keurig gehaald, zoals u kunt zien in de  

resultaatrekening in paragraaf 7.4. De kerkbijdragen over 2016 zijn een punt van aandacht en ook 

enige zorg. Deze bedragen op 31 december 2016 18.115 euro, waaraan nog 375 euro aan (in 2015) 

vooruitbetaalde kerkbijdragen mag worden toegevoegd, waarmee het totaal dan op 18.490 euro 

komt. Dat is 'slechts' 90% van het begrote bedrag (waar we in 2015 nog 97% noteerden). In 2016 

neemt het bedrag dat is vastgelegd middels een 'Verklaring periodieke giften in geld' weer wat toe, 

waardoor het bestuur alvast zeker kan rekenen op 4.000 euro aan inkomsten voor het jaar 2017. 

 

Er is ook nog een andere 'trendbreuk': werden de kerkbijdragen in voorgaande jaren bijeengebracht 

door 92 personen, in 2016 zijn dit er maar 83 – een daling van ca. 10%. Hopelijk is dit een eenmalig 

verschijnsel, een zo breed mogelijk (financieel) draagvlak is essentieel. 

 

Overige inkomsten zijn afkomstig van de studiegroep van Leon Segers, de verkoop van cd's, de 

bijdragen voor het concertprogramma van Ekklesia en PGT, een vergoeding voor koorzang en 

entreegelden van bijeenkomsten van de werkgroep Geloofsverdieping. Daarnaast is een substantieel 

bedrag geschonken bij gelegenheid van een verjaardag – dit wordt in overleg met de schenker 

besteed aan het project in Indonesië waarvoor in de advent is gecollecteerd. 

 

7.2 Toelichting uitgaven 

 

Aan de uitgavenzijde was er een onverwachte extra uitgave voor groot onderhoud aan de vleugel. 

Hierbij werden onder meer alle hamerkoppen en een deel van de (bas)besnaring vervangen. Dit 

betekende een extra kostenpost van 3.303 euro die niet was meebegroot. Daar staat tegenover dat 

enkele andere (wel begrote) posten lager uitvielen. Zo is  er geen geld nodig voor het stemmen van 

piano en vleugel, en is geen vrijwilligersvergoeding betaald in 2016. Om de extra kosten voor het 

onderhoud van de vleugel mee op te vangen, is tevens besloten dit jaar geen geld te gebruiken voor 

verdere opbouw van de reserve (die daarmee 8.000 euro blijft). Op deze manier is het gelukt om  

2016 toch nog met een klein positief jaarresultaat van 785 euro af te sluiten.  
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Evenals in de voorgaande jaren kan de uitgavenkant van Ekklesia Tilburg grofweg in drie min of meer 

gelijke delen worden opgesplitst. Van de begrote 25.000 euro was ongeveer een derde nodig voor 

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

overige kosten. In de praktijk blijken de begrote uitgaven realistisch te zijn. 

 

7.3 Extra collectes 

 

Een extra vermelding die hier niet mag ontbreken, is dat we als kleine gemeenschap toch in staat zijn 

het nodige te betekenen voor mensen die onze (financiële) hulp goed kunnen gebruiken. Middels 

collectes voor diaconale doelen werd (soms samen met de Protestantse Gemeente Tilburg en 

omstreken) een flink bedrag bijeengebracht. Zo werd gecollecteerd voor schoolgeld voor een 

vluchtelingenkind (160 euro), Amnesty International (109 euro), Dalitkinderen (1036 euro; samen 

met PGT), Vluchtelingenwerk (128 euro) en ons adventsproject in Indonesië (1675 euro). 

 

Datum Opbrengst Bestemming 

6 maart 2016 € 160,35 Voor een vluchtelingetje in Congo, via Lilian Wolters 

20 maart 2016 € 109,01 Amnesty International (collecteweek 2016 

24 maart 2016 € 280,24 Project Dalit-kinderen, India (Samen met PGT, Witte Donderdag, 
gewone collecte) 

26 maart 2016 € 280,62 Project Dalit-kinderen, India (Samen met PGT, Paaswake) 

21 oktober 2016 € 127,80 t.b.v. Vluchtelingenwerk bij optreden door het Muzekoor 

Advent 2016 € 445,45 t.g.v. Klein Seminarie / Middelbare School ‘Christus Sacerdos’ 
Pematang Siantar op Sumatra 

24 december 2016 € 475,16 Project Dalit-kinderen, India (Samen met PGT, Kerstavond) 

 

Meer over collectes en extra opbrengsten is te vinden op het interne gedeelte van onze website.  
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7.4 Resultaatrekening over 2016 

 

De resultaatrekening over het jaar 2016 is hieronder weergegeven. 

 

Balans (in €) 

 

debet 1-1-2016 31-12-2016  credit 1-1-2016 31-12-2016 

      
 bank 11.280  12.065   eigen vermogen (EV) 11.280  12.065  
 vleugel 6.000  6.000   EV vleugel 6.000  6.000  
 spaarrekening 8.151  9.836   reserve 8.000  8.000  
    res. onderhoud vleugel 150  150  
    vooruit ontv. bijdragen 0  0  
    totaal ontvangen rentes 1 11  
    gelden tbv Indonesië  1.675  

 25.431  27.901   25.431  27.901  
 

Staat van baten en lasten boekjaar 2016 (in €) 

 

baten lasten  

    
 collecte 4.534   musici 7.769  
 (kerk)bijdragen 18.115   stemmen vleugel en piano 0  
 ontvangsten anders 1.618   kantoor, bank, verzekering 844  
 opbrengsten vorig boekjaar 0   vieringen 1.218  
 bijzondere vieringen 0   betaalde huur 8.270  
 diaconale collectes 573   koffie, thee 60  
   kosten werkgroepen, bestuur 394  
   onvoorzien 300  
   groot onderhoud vleugel 3.303  

   opbouw reserve 0  
   vrijwilligersvergoeding 0  
   kosten vorig boekjaar 94  
   bijzondere vieringen 0  
   reservering onderhoud vleugel 0  
   diaconale collectes 1.803  
   jaarresultaat 785  
 24.840   24.840  
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8 Vieringen 
 

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

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

aantal is gemiddeld toereikend gebleken. 

 

8.1 Goede Week, Pasen en Kerstavond 

In de Goede Week, tijdens de Paaswake en op Kerstavond is er samen gevierd met de PGTeo.  

 

8.2 Zomervieringen 

Tussen 5 juli en 6 september worden de zomervieringen gehouden. Dit jaar is door de werkgroep 

Liturgie het thema Verwonderd’ 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 worden over 

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

 

8.3 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 2016 is 

dat op 21 oktober 2016 een viering in de week van de Nieuwe Vluchteling. 

 

Meer over vieringen is te lezen in paragraaf 4.6 Werkgroep Liturgie. 
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9 Jaarkalender 2016 
 

In onderstaande jaarkalender zijn alle belangrijke gebeurtenissen en activiteiten die hebben 

plaatsgevonden in 2016 vastgelegd,  

 

Datum Gebeurtenis 

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

27 januari 2016 Tweede avond in de reeks 'Laudato Si' door Jan Jorrit Hasselaar 

21 februari 2016 Gemeenschapsbijeenkomst door Uitvaartgroep 

2 maart 2016 Derde avond in de reeks 'Laudato Si' door Ralf Bodelier 

9 maart 2016 Derde verjaardag van Ekklesia Tilburg 

9 maart 2016 Herverkiezing Arthur van Tongeren (penningmeester) 

13 april 2016 Jaarvergadering bestuur 

24 april 2016 Jongerenviering FENIKS en Ineke Lamers 

26 juni 2016 Laatste viering voor de zomer 

3 juli - 4 sept. 2016 Zomervieringen rond het thema Verwondering 

11 september 2016 Eerste viering na de zomer 

15 oktober 2016 Concert & Open Podium 

2 november 2016 Eerste viering Allerzielen 

12 november 2016 Ekklesia Tilburg vertegenwoordigd op contactdag kleine 
geloofsgemeenschappen 

13 november 2016 Gemeenschapsbijeenkomst o.a. rond werkgroep Diaconie 

23 november 2016 Lezing “Luther voor dummies” door ds. Dick Wursten 

10 december 2016 Oecumenische Taizéviering in de Petrus en Pauluskerk 

14 december 2016 Lezing “Bijbel in de Nederlanden” door prof. dr. Wim Weren 

30 december 2016 Ekklesia Tilburg vertegenwoordigd bij ’50 jaar Katholiek in NL’ 
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10 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.  

Dank ook voor uw financiële bijdragen. Ook financieel kunnen wij alleen voortbestaan dankzij u. 

 

Dank ook aan de personen die een bijdrage hebben geleverd aan dit jaarverslag. 

 

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) 
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