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1 Inleiding 
 

Voor u ligt het tweede 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. 

 

Dit verslag heeft de titel meegekregen: ‘Honderd bloemen mogen bloeien’, naar een lied van Huub 

Oosterhuis. Ekklesia Tilburg is een van de vele kleine zelfstandige geloofsgemeenschappen in 

Nederland. In het tweede kalenderjaar dat Ekklesia Tilburg zelfstandig haar vieringen organiseert en 

kerk is, heeft zij verder mogen uitbotten tot de jonge, veelkleurige geloofsgemeenschap die zij nu is. 

Of, in de woorden van Huub Oosterhuis: 

 

Honderd bloemen mogen bloeien. 

Grond en lucht genoeg voor alle 

zaden, knollen anjelieren. 

Stenen moeten stenen blijven. 

Mensen vliegen hoog als goden. 

Maar de zuring en de klaver mogen bloeien honderdvoud. 

 

 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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2 Bestuur 
 

Conform het aftreedrooster verlaat voorzitter Henk Huisman het bestuur en geeft op 8 maart 2014 

de voorzittershamer door aan Huub Evers. Het bestuur blijft in 2014 bestaan uit drie personen en 

zoekt naar uitbreiding.  

Het bestuur vergadert 13 keer in 2014. Daarnaast nemen bestuursleden deel aan de vergaderingen 

van de Raad van Kerken Tilburg-Goirle en het Religieus Beraad Tilburg. 

Het bestuur stelt een beleidsplan op dat in 2015 wordt voorgelegd aan de gemeenschap. 

 

3   Adviesraad 
 

Leden van de Adviesraad (AR) worden voor drie jaar benoemd. Volgens het rooster van aftreden zijn 

in 2014 Nell Toemen, Jeffrey Korthout en Esther Peeters teruggetreden. Voor een periode van drie 

jaar zijn benoemd Jan van der Sman, Natascha Leeuwenkuijl en Esther Peeters (tweede termijn). Om 

persoonlijke redenen is Jan Jans vroegtijdig teruggetreden in 2014 in plaats van in 2015. Willem van 

Dooren neemt zijn plaats in voor één jaar overeenkomstig de plaats van Jan Jans in het rooster van 

aftreden. 

 

4 Werkgroepen 
 

4.1 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 projectwerkgroep ‘Levensrituelen’ op te richten. 

De doelstelling van deze projectwerkgroep is 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 wordt voorgelegd aan de gemeenschap tijdens de bezinningsdag die in het voorjaar van 

2015 wordt georganiseerd.  

 

4.2 Overige werkgroepen 

Ook de overige werkgroepen hebben input gekregen uit de bezinningsdag van 30 november 2013. In 

2014 zijn zij hiermee aan de aan de slag gegaan. Mede naar aanleiding hiervan zijn dit jaar diverse 

bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd die u kunt terugvinden in de jaarkalender 2014 

verderop in dit jaarverslag.  

 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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5 Sympathisanten 
 

Ekklesia Tilburg telt op  

1 december 2014 in totaal 197  

ingeschreven personen. Op 31 

januari 2014 zijn dat 186 

personen en op 28 januari 2013 

‘slechts’ 140 personen. In een 

periode van bijna 2 jaar is de 

gemeenschap gegroeid met circa 

41%. De toename betreft voor 

het grootste deel partners of 

kinderen die zijn bijgeschreven.  

 
 

© Ekklesia Tilburg | 1 december 2014 

 

We kunnen het ledenbestand ook bekijken op het niveau van pastorale eenheden. Een pastorale 

eenheid is een ‘gezinsadres’ waarop ingeschreven personen (partners/kinderen) woonachtig zijn. 

Kijken naar pastorale eenheden geeft een scherper inzicht in de daadwerkelijke groeibeweging van 

het aantal inschrijvingen, omdat hier voorbij wordt gegaan aan de bijschrijvingen. Het aantal 

pastorale eenheden lijkt nog weinig te zijn gegroeid tussen januari en december 2014: van 120 naar 

125. Over 2013 zijn geen aantallen bekend. Meer over dit onderwerp treft u aan in het Beleidsplan 

Ekklesia Tilburg 2015. 

 

 

  

140

186
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120 125

jan 2013 jan 2014 dec 2014

Totaal ingeschreven personen en 
pastorale eenheden

Personen
Pastorale eenheden

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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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 2014 werd gewerkt met een begroting van 26.000 

euro. Het grotere bedrag ten opzichte van 2013 is mede het gevolg van de roep om een pastoraal 

coördinator, een spin-in-het-web waar men terecht kan met praktische en pastorale vragen. Gezien 

de aard en omvang van het werk, wordt hiervoor een vrijwilligersvergoeding opgenomen in de 

begroting voor 2014.  

 

Van de begrote 26.000 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 

bleken de begrote uitgaven realistisch te zijn. Sommige posten werden (licht) overschreden, terwijl 

op andere minder werd uitgegeven dan begroot.  

 

De inkomsten kwamen voornamelijk uit de collectes en kerkbijdragen. Daarnaast waren er 

inkomsten uit giften (eenmalig/incidenteel), de verkoop van cd's, en bijdragen uit de werkgroepen. 

Hoewel het jaar in financieel opzicht positief werd afgesloten, bleek dat met name de begrote 

inkomsten uit kerkbijdragen niet werden gehaald. Dit is een punt van aandacht voor de komende 

tijd. Collectes kwamen ook dit jaar weer ruimschoots op het begrote niveau uit. De inkomsten uit 

kerkbijdragen en giften werden in 2014 door 92 personen bijeengebracht. 

 

Voor de resultaatrekening over het jaar 2014 verwijzen wij naar het openbare gedeelte van de 

website onder Stichting Ekklesia Tilburg.  

 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
http://www.ekklesiatilburg.nl/index.php/stichting-et
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7 Vieringen 
 

Het vieringenrooster van 2013 is in 2014 gehandhaafd. Nieuw in 2014 is het samen vieren met de 

Protestantse Gemeente Tilburg in de Goede Week en met Pasen. Het betreft de vieringen op Witte 

Donderdag (17 april), Goede Vrijdag (18 april), de Paaswake (19 april) en Eerste Paasdag (20 april).  

De zomervieringen zijn weer gehouden op de zondagen in juli en augustus in de Rode Zaal, maar op 

een later tijdstip dan in 2013, te weten: 11.00 uur. 

Het aantal bezoekers van de vieringen op zondagochtend ligt tussen de 40 en 60. 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 op Witte Donderdag en Goede Vrijdag in 2014 zijn gezamenlijke vieringen. Hiervoor zijn 

de voorgangers gekozen uit de gemeenschappen van Ekklesia Tilburg en de PGTeo. In de Paaswake 

gaat Ekklesia Tilburg voor met assistentie aan Tafel door de PGTeo en op eerste Paasdag is dit precies 

andersom. Leden van beide gemeenschappen zijn voor deze vieringen uitdrukkelijk uitgenodigd. De 

vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn druk bezocht door een evenwichtige mix van 

kerkgangers uit beide gemeenschappen. Een flinke groep van de PGT bezoekt de Paaswake op 

zaterdagavond, en op Eerste Paasdag vieren een kleine 20 Ekklesia-gangers de viering van de PGTeo 

mee.  

Tijdens de gemeenschapsbijeenkomst van 29 juni worden deze vieringen door de meeste leden 

positief beoordeeld. Kanttekeningen zijn dat de voorbereidingen erg complex zijn, met veel 

onderhandelingen met allerlei gremia binnen de PGT en veel praktische rompslomp. Deze 

bevindingen worden neergelegd bij de PGTeo en meegenomen in de voorbereidingen voor de 

gezamenlijke viering van Kerstavond op 24 december 2014. 

 

7.2 Zomervieringen 

Tussen 13 juli en 31 augustus zijn de zomervieringen verzorgd. Dit jaar is door de werkgroep Liturgie 

het thema 'Sta eens even stil' gekozen. De vieringen hebben, zoals alle jaren bij Ekklesia Tilburg en 

Studentenkerk Maranatha, 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. Voor het eerst wordt dit jaar een zomerviering verzorgd door twee jongeren 

van FENIKS. 

 

7.3 Kerstavond 

Ook op Kerstavond is er samen gevierd met de PGTeo. Meteen wordt duidelijk dat deze viering 

minder goed is ge- en bevallen dan de voorgaande vieringen samen met de PGTeo. De viering wordt 

uitgebreid geëvalueerd tijdens de gemeenschapsbijeenkomst op 8 februari 2015.  

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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8 Jaarkalender 2014 
 

In onderstaande jaarkalender zijn alle belangrijke gebeurtenissen en activiteiten die hebben 

plaatsgevonden in 2014 vastgelegd,  

 

Datum Gebeurtenis 

1 februari Oprichten tijdelijke projectwerkgroep Levensrituelen 

9 februari Gemeenschapsbijeenkomst 

19 februari Eerste bijeenkomst projectwerkgroep Levensrituelen 

22 februari Eerste werkbijeenkomst voorgangers rond de Tafel (WG Liturgie) 

7 maart Aftreden voorzitter Henk Huisman 

8 maart Toetreden Huub Evers tot bestuur in de functie van voorzitter 

29 maart Tweede bijeenkomst voorgangers rond de Tafel (WG Liturgie) 

30 maart Delegatie van ET brengt bezoek aan Ekklesia Breda (WG Communicatie) 

16 maart Ekklesia Tilburg heeft een stand bij 1000 stemmen zingen Oosterhuis 
(Eindhoven) (WG Communicatie) 

6 april Ekklesia Tilburg actief op Twitter 

13 april Gemeenschapsbijeenkomst (o.a. ivm vacatures AR) 

17 april Goede Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake, Paaszondag) in 
samenwerking met de PGTeo 

4 mei Bijzondere viering bij gelegenheid van Dodenherdenking 

18 mei Eerste jongerenviering FENIKS en Jan Glorius 

25 mei Viering i.s.m. koor Katharsis en Martin Hoondert 

25 mei Delegatie van ET brengt bezoek aan San Salvator Gemeenschap Den Bosch  
(WG Communicatie) 

27 mei ET neemt deel aan het 5e Voorgangersatelier van 2of3bijEEN in Utrecht 

1 juni Eerste Stiltewandeling (WG Geloofsverdieping) 

7 juni Eerste uitvaart van Ekklesia Tilburg in de Opstandingskerk 

14 juni Concert & Open Podium 

29 juni Gemeenschapsbijeenkomst 

6 juli Laatste viering rond Schrift en Tafel voor de zomerperiode 

6 juli Midzomerafsluiting: Stapel op de zomer met prijs voor lekkerste sandwich 

13 juli Zomervieringen rond het thema 'Sta eens even stil' 

1 september Start Miranda Vroon als Pastoraal Coördinator 

7 september Eerste viering rond Schrift en Tafel na de zomerperiode 

9 september Veranderingen verschijningsfrequentie Rondzendbrief van wekelijks naar 
maandelijks 

12 september ET neemt deel aan de bijeenkomst van 2of3BijEEN 'Rond de Tafel' 

1 oktober Samenwerking met www.debezieling.nl 

2 oktober Start gespreksgroep Leon Segers. Boek: Erik Borgman, Overlopen naar de 
barbaren. – Het publieke belang van religie en christendom  
(WG Geloofsverdieping) 

12 oktober Tweede stiltewandeling (WG Geloofsverdieping) 

1 november Delegatie van ET brengt bezoek aan Stichting Oecumenische vieringen 
Eindhoven (SOVE) (WG Communicatie) 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
http://www.debezieling.nl/
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Datum Gebeurtenis 

1 december Eerste avond lezingenreeks 'Religie in het publieke domein' met 
cultuurtheoloog Frank Bosman (WG Geloofsverdieping) 

2 december Gespreksavond Vieringen in de Advent 

7 december Huub Oosterhuis verzorgt toespraak bij viering rond Schrift en Tafel 

9 december Ekklesia Tilburg actief op Facebook 

24 december Kerstavond samen met PGTeo 

 

 

9 Dank 
 

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

dankzij uw inspanningen en betrokkenheid hebben wij in 2014 verder mogen uitbloeien tot de jonge 

gemeenschap die wij nu zijn. Met grote tevredenheid kijken wij terug op alle activiteiten die zijn 

georganiseerd door en met de werkgroepen. Een jaar om trots op te zijn. 

 

Wij zien uit naar wederom een nieuw jaar samen met u! 

 

Huub Evers (voorzitter) 

Simone Snakenborg (secretaris en vicevoorzitter) 

Arthur van Tongeren (penningmeester) 

Toine van Poppel 

http://www.ekklesiatilburg.nl/

