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Notulen gemeenschapsbijeenkomst Ekklesia Tilburg, 9 februari 2014 

 

Er zijn vijf sprekers. Henk Huisman (voorzitter stichtingsbestuur), Arthur van Tongeren 

(penningmeester stichtingsbestuur), Ingrid van Beuzekom (voorzitter Adviesraad), Martin Hogenhout 

(leiding FENIKS) en Lisa Vroon (lid FENIKS). Henk Huisman opent de vergadering. De presentatie die 

wordt gegeven, treft u aan in de bijlage. De notulen zijn gemaakt door Simone Snakenborg 

(secretaris stichtingsbestuur). 

 

 

1. Evaluatie viering Kerstavond samen met de PGT 

 

Henk Huisman vraagt aan de aanwezigen hun bevindingen te delen m.b.t. de kerstavondviering die 

Ekklesia Tilburg had op 24 december 2013 samen met de Protestantse gemeente. De reacties 

worden meegenomen in de evaluatie met de PGT.  

Actie: Werkgroep Liturgie/bestuur 

 

Gerrie van Eijndhoven: Ik vond het een goede viering, maar het heeft niet mijn voorkeur om samen 

met de PGT te vieren. Ik had moeite met sommige teksten.  

Marly van Vugt: Ik vond het een mooie dienst. Het viel me wel op dat onze bijdrage aanzienlijk 

groter was dan die van de PGT. 

Jan van der Sman: Ik vond het mooi om een keer zo samen te zijn. 

Margriet Kraak: Toen we in Zuid-Afrika waren, kwamen we toevallig in contact met iemand van de 

Protestantse gemeente. Wij waren uiteraard zelf niet bij de viering, maar zij was er heel erg over te 

spreken. (Wel werd ‘Stille nacht’ gemist.) 

Roosmarie Seijsener: Ik vond het voor herhaling vatbaar. 

Lilian Wolters: Ik weet dat er o.a. een evaluatie is geweest in de Kerkenraad van de PGT. Zij waren 

positief. Binnen de gemeente is de viering nog niet geëvalueerd 

Louis van Tongeren: De viering zal bij de PGT op drie plaatsen worden geëvalueerd, bij het 

moderamen, de Kerkenraad en de gemeente. Twee van de drie evaluaties hebben inmiddels 

plaatsgehad. Keerzijde van de gezamenlijke viering was dat het praktisch / fysiek erg zwaar was voor 

de organisatie van de PGT. In korte tijd was het gebouw vier keer vol bezet (voor de Bernhardschool, 

de kindermusical, Kerstavond en eerste Kerstdag).  

Over de viering was men zeer positief. Wel werd de ‘Protestantse inbreng’ wat matig (in 

hoeveelheid) bevonden. Men had bv. liever gezien dat de preek werd verzorgd door ds. Ruth 

Jellema-Greydanus.  

Miranda Vroon-van Vugt: Ik heb een beetje de ontmoeting na de dienst gemist. We waren niet zo 

‘onder ons’. Dit werd wel enigszins opgelost omdat de mensen van Ekklesia richting het koor 

kwamen.  

Dit werd beaamd door Erna Melis, zij miste de intimiteit.  

Hub Lenders merkt naar aanleiding hiervan op: Maar is het misschien niet het wezen van kerstmis 

dat we niet helemaal onder ons zijn?  

Roosmarie Seijsener vond de ontmoeting met de PGT bijzonder. 

http://www.ekklesiatilburg/
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Lilian Wolters: Vanuit de PGT was er grote waardering voor onze bijdrage aan de kinderkerstviering. 

Kinderen van ons hebben meegedaan en ook de leiding van onze kinderkerk heeft ondersteuning 

geboden. 

Dirk Jeen Wolters: Misschien willen we een ‘speciale’ dienst als kerstavond liever ‘voor onszelf’ 

houden. Maar een andere dienst samen doen is erg mooi. Misschien een andere keer? 

Yvette van den Bogert: Van alle kanten was het heel onwennig. Samen vieren is wel alles samen 

oppakken. Vanuit BHV/veiligheid gezien zijn er zeker nog wel verbeterpunten. Het was erg druk. 

Renée Weima beaamt de grote drukte. De veiligheid is zeker een punt van aandacht. 

 

Dit waren de reacties. Henk Huisman sluit de ronde af met de opmerking als er iemand nog iets kwijt 

wil, dit kan doen bij de werkgroep Liturgie, het bestuur of bij de Adviesraad.  

 

 

2. Huishoudelijk Reglement (Adviesraad) 

 

Ingrid van Beuzekom (voorzitter Adviesraad) geeft een korte toelichting op het Huishoudelijk 

Reglement. Bij de rondzendbrief van 29 april 2013 is het HH-reglement toegestuurd en heeft men 

kennis kunnen nemen van de inhoud. Ingrid licht kort de artikelen van het reglement toe. 

 

Vragen:  

Renée Weima stelt bij het onderdeel Begroting de vraag: Waarom gaat Ekklesia Tilburg niet mee in 

de landelijke actie Kerkbalans? Arthur van Tongeren geeft als reactie dat we dit gaan meenemen 

voor het volgende jaar. In onze planning is de kascontrole in januari. Na de kascontrole kan het 

bestuur pas een conceptbegroting voorleggen aan de Adviesraad en dan pas kunnen we een nieuwe 

‘bedelbrief’ neerleggen bij de gemeenschap. Vandaar dat dit nu niet is gelukt. 

Actie: bestuur/Adviesraad 

 

Goedkeuring Reglement: 

Er zijn verder geen vragen bij het Huishoudelijk Reglement en ter vergadering wordt het reglement 

aldus vastgesteld. Op de website www.ekklesiatilburg.nl vindt u het Huishoudelijk Reglement terug 

onder de kop Downloads (alleen toegankelijk na inloggen).  

Actie: Werkgroep Communicatie en PR 

 

 

3. Mededelingen van het bestuur 

 

Vacatures 

Indien men interesse heeft, kan men zich nog melden bij Ingrid van Beuzekom voor woensdagavond 

12 februari 2014. 

 

Waar kunt u met uw vragen terecht 

Heeft u vragen over bv. vieringen, jongeren, enz.? Stel ze dan aan het bestuur, de adviesraad, aan 

iemand van de betreffende werkgroep of mail naar info@ekklesiatilburg.nl  

http://www.ekklesiatilburg/
http://www.ekklesiatilburg.nl/
mailto:info@ekklesiatilburg.nl
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Erna Melis: Zijn er geen lijsten beschikbaar met namen van de leden van de diverse werkgroepen? 

Henk Huisman geeft aan dat deze op het besloten gedeelte van de website worden gezet. 

Actie: Werkgroep Communicatie en PR 

 

Input 30 november 

Leon Segers: Kan aan de levensrituelen ook de ziekenzalving worden toegevoegd? 

Actie: Projectwerk Levensrituelen 

 

 

4. Financiën 

 

Begroting/realisatie 2013 

Bij de presentatie van de begroting en realisatie van 2013 noemt penningmeester Arthur van 

Tongeren de vele eenmalige bijdragen die vorig jaar zijn gedoneerd. De aanwezigen applaudisseren 

(voor elkaar). Dientengevolge is er in 2013, zelfs na aankoop van de vleugel (was niet begroot), een 

batig saldo van ruim 9,5 duizend euro ‘over’. De begroting voor 2014 wordt op 12 februari 2014 

besproken door de Adviesraad. Daarna ontvangt u van ons weer een brief met een ’richtbedrag’ dat 

we aan u gaan vragen om te doneren (dit is uiteraard naar draagkracht!). 

Natascha Leeuwenkuijl vraagt wat de ‘eenmalige bijdragen’ inhouden. Arthur van Tongeren legt uit 

dat dit bedragen zijn die door gemeenschapsleden zijn overgemaakt als ‘startkapitaal’, bovenop de 

jaarlijkse donatie.  

 

De gepresenteerde begroting en realisatie of een algemenere versie hiervan komt ook op de website 

te staan.  

Jonatan van Groos: Is het niet voldoende om deze begroting mee te sturen met de Rondzendbrief? 

Arthur van Tongeren geeft aan dat de begroting op het openbare gedeelte de website behoort te 

staan. Dit heeft te maken met de ANBI-richtlijnen waarmee wij als ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling) te maken hebben. Alle ANBI’s moeten hun begroting openbaar maken.  

Frank Kraak: De hier gepresenteerde begroting hoeft niet zo gedetailleerd op de website komen te 

staan volgens de richtlijnen van ANBI. 

Actie: Penningmeester/Werkgroep Communicatie en PR 

 

Notariële schenkingen 

Met ingang van 1 januari 2014 is de constructie rond notariële schenkingen komen te vervallen. In 

plaats hiervan kan een formulier van de Belastingdienst worden ingevuld. Dit formulier wordt op de 

website van Ekklesia Tilburg geplaatst. Meer uitleg volgt. 

Actie: Penningmeester/Werkgroep Communicatie en PR 

 

Actie Kerkbalans 

Ook hier wordt door de aanwezigen de zin benadrukt om aan te sluiten bij Actie Kerkbalans. 

Miranda Vroon-van Vugt: Zo benadrukken dat we onszelf zien als kerk. 

Renée Weima: Graag dan een brief met kosten en aangeven wat men in 2013 heeft gedoneerd. 

 

 

http://www.ekklesiatilburg/
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5. Presentatie werkgroep communicatie en PR 

 

Henk Huisman geeft een beschrijving van de activiteiten die de werkgroep C&PR tot op heden heeft 

ontplooid en de geplande activiteiten voor het komende jaar (zie bijlage).  

 

Aanmelden website 

Henk geeft aan dat veel gemeenschapsleden zich nog niet hebben aangemeld voor het besloten 

gedeelte van de website en legt de procedure uit. Het gaat hier om een aanmelding waarmee men 

kan inloggen op een apart gedeelte van de website. Dit is iets anders als registratie als 

‘gemeenschapslid’.  

Yvette van den Bogert: Kan de websiteregistratie niet worden gekoppeld aan de ‘ledenregistratie’? 

Henk antwoordt als volgt: voor de websiteregistratie moet iedereen een eigen username en 

password bedenken. Daarom moet men zichzelf aanmelden voor de website. Henk Huisman 

controleert iedere websiteaanmelding en voegt deze handmatig toe aan het ‘webbestand’. Het kan 

dus even duren voordat je daadwerkelijk bent aangemeld. Hoe het inloggen gaat, verschilt een 

beetje per browser en de instellingen van het systeem van waaruit je inlogt. 

 

Oproep voor kopij 

Als je iets leuks te melden hebt, geef het dan door aan de werkgroep C&PR. Ook verslagen e.d. voor 

de Rondzendbrief of website zijn welkom! 

 

Nacht van de Religies 

Op 19 november 2013 heeft Ekklesia Tilburg samen met de PGT haar deuren opengesteld in het 

kader van de Nacht van de Religies. De opkomst van bezoekers was niet groot. Toch was het een 

boeiende, zinvolle avond waarop we ook de PGT nader hebben leren kennen.  

Marly van Vugt: Wij hebben dit jaar voor het eerst meegedaan aan de Nacht van Religies en we 

waren heel enthousiast over de bezoeken die we hebben afgelegd. 

 

Perscontacten 

Els Schure mmz.: Ik erger me aan de Tilburgse Koerier. We staan er nog steeds tweeregelig in met de 

verkeerde informatie, in de rubriek bij de Jehova’s Getuigen. Henk Huisman geeft aan dat hierover al 

verscheidene malen contact is geweest met de redactie. Ook recentelijk weer. Vanaf volgende 

maand zou het verbeterd moeten zijn. Arthur van Tongeren vult aan dat de TK de berichten indeelt 

naar parochie/gemeente. Tilburg Ekklesia valt, evenals de Jehova’s Getuigen, onder “Overig”.  

Natascha Leeuwenkuijl (lid werkgroep C&PR): We komen niet in BN de Stem. Ze hebben daar geen 

aparte rubriek voor kerkdiensten. 

Simone Snakenborg: We hebben ook contacten gelegd met de overkoepelende stichting 2of3Bijeen. 

Dat is een gezamenlijk initiatief voor kleine geloofsgemeenschappen in Nederland. Een aantal keer 

per jaar organiseren ze voorgangersbijeenkomsten. Mogelijk wordt een dergelijke bijeenkomst ook 

een keer in samenwerking met Ekklesia Tilburg georganiseerd. 

Leon Segers: Kan ik via de website contact krijgen met overige geloofsgemeenschappen? Henk 

Huisman antwoordt dat dit inderdaad kan. Ga naar het kopje ‘”Links”. 

Marly van Vugt: Hulde voor alle mooie afbeeldingen op de website, van Els en van anderen. 

http://www.ekklesiatilburg/
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Ad van Vugt: In het begin hadden we de hoop dat we mensen konden aantrekken omdat we 

overtuigd waren dat wij niet de enige zijn die zoeken naar levensruimte en geloofsruimte. Nu moeten 

we zoeken naar mogelijkheden om bij de gewone burger bekend te geraken, zodat ze ons weten te 

vinden.  

Henk Huisman geeft aan dat het contact met de pers niet altijd even gemakkelijk is. We hebben het 

niet altijd ‘in de hand’. Ruimschoots voor de officiële opening op 22 september 2013 (begin 

augustus) bijvoorbeeld, heeft er met Simone, Jonatan en Thea een interview plaatsgevonden voor 

het Brabants Dagblad. De journaliste zou haar best doen dat het artikel voor de 22ste  zou worden 

geplaatst, maar dat dit een besluit van de eindredactie was waarop zij geen invloed had. Uiteindelijk 

is het artikel pas op 24 september verschenen.  

Ook over de inhoudelijke kwaliteit van de publicaties is de werkgroep niet altijd te spreken. Maar we 

hebben de pers uiteraard wel nodig!! Arthur van Tongeren vult aan dat we vooral ook zichtbaarheid 

naar buiten kunnen creëren door activiteiten te ontplooien (bv. diakonie, cursussen). 

Ester Theunissen en Gerrie van Eijndhoven: Plaats iets in de Roerom. Daar kun je ook meteen de 

goede tijden van de viering aangeven. 

Actie: Werkgroep Communicatie en PR 

 

 

6. Presentatie FENIKS 

 

Martin Hogenhout geeft samen met Lisa Vroon een korte presentatie van de activiteiten van FENIKS 

(voorheen: de Puberclub). De pubers hebben eind vorig jaar zelf een naam gegeven aan hun groep. 

Martin vraagt aan Lisa of ze wil vertellen waarom voor deze naam is gekozen. 

Lisa Vroon: Feniks ging dood en is opgerezen uit haar as. In Maranatha gingen wij ook dood en bij 

Ekklesia Tilburg zijn we herrezen. 

Martin omschrijft vervolgens met welke vragen de leiding in 2013 bezig is geweest. Hoe kunnen wij 

inspelen op de vragen die leven bij de jeugd? Moet een bijeenkomst per se op zondag zijn tijdens de 

dienst, of kan het ook op een ander moment? Hoe kunnen wij de jongeren aan ons binden?  

Bij FENIKS hebben we het over uiteenlopende onderwerpen. Zaken uit het leven. Bv. hoe zie je je 

toekomst, studie, wat wil je later met het leven? Niet alleen levensbeschouwing staat centraal, maar 

ook andere, persoonlijke en/of maatschappelijke, onderwerpen. FENIKS bestaat uit vijf jongeren en 

vijf begeleiders. Steeds één begeleider leidt een bijeenkomst. 

 

Erna Melis: Willen jullie meer inbreng hebben in de reguliere vieringen? Dit is op de bezinningsdag 

ter sprake gekomen. Martin geeft aan dat er op 18 mei 2014 een jongerendienst zal zijn, samen met 

Jan Glorius. Dus samen met de jongeren wordt een reguliere dienst ingericht. Er komt vooralsnog 

geen ‘structurele bijdrage’ van FENIKS aan vieringen. We hebben het hele uur nodig voor onze 

gesprekken.  

Erna Melis: Ik zou graag willen weten waar ze mee bezig zijn. Ik zou meer willen zien van hen als 

groep. Martin antwoordt dat aan de zichtbaarheid inderdaad nog moeten worden gewerkt. We 

kunnen hiervoor bv. de website gebruiken.  

Roosmarie Seijsener: De jongeren moeten het zelf ook leuk vinden te integreren met reguliere 

diensten. Ik kan mijn kinderen moeilijk meekrijgen naar de kerk. Nu FENIKS er is, komen ze wel! Het 

is goed dat ze een eigen plek hebben. 

http://www.ekklesiatilburg/
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Marly van Vugt: Ik wil opmerken dat tussen de crèche-groep en FENIKS er een groot gat is. Nu vallen 

een paar kinderen tussen wal en schip. Martin geeft aan dit bekend is en dat de werkgroep J&J 

hierover nadenkt.  

Actie: Werkgroep J&J 

 

 

7. Volgende gemeenschapsbijeenkomst 

 

De volgende gemeenschapsbijeenkomst is gepland op zondag 13 april na de viering, in de rode zaal. 

Op de agenda onder andere: nog meer werkgroepen en vacatures leden Adviesraad. 

 

 

8. Rondvraag 

 

Leon Segers: Mag ik aan de bestuurssecretaris vragen of deze namens de gehele Ekklesia een bericht 

wil sturen naar Nico? Er wordt een mooie kaart gestuurd. 

Actie: Secretaris 

Lisa Vroon: Hebben we al een idee van het gebruik van sociale media? Dit vind ik erg belangrijk.  

Martin Hogenhout (lid werkgroep C&PR): we gaan hier het komende jaar mee aan de slag. Eerst 

moeten we kiezen wie we op deze wijze willen bereiken en dientengevolge welke media we gaan 

inzetten. 

Roosmarie Seijsener: Vraag de jongeren om advies. 

Actie: Werkgroep Communicatie en PR/Jeugd en Jongeren 

 

De vergadering wordt om 14.20 uur gesloten door Henk Huisman.  

http://www.ekklesiatilburg/

