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Notulen gemeenschapsbijeenkomst Ekklesia Tilburg, 13 april 2014 

 

Er zijn vijf sprekers. Huub Evers (voorzitter stichtingsbestuur), Ingrid van Beuzekom (voorzitter 

Adviesraad), Wigle de Jong en Esther Theunissen (Werkgroep Geloofsverdieping) en Tiny Potters-

Koenders (Werkgroep Diaconie). Huub Evers opent de vergadering. De presentatie die wordt 

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

stichtingsbestuur). 

 

 

1. Voorstellen nieuwe voorzitter 

 

Huub Evers stelt zich voor aan de aanwezigen. Hij is, in opvolging van Henk Huisman, voorzitter van 

Ekklesia Tilburg. De aanwezigen applaudisseren. 

 

 

2. Financiën 

 

Aan de begroting voor 2014 die wordt gepresenteerd, zijn - in vergelijking met die uit de vorige 

gemeenschapsbijeenkomst - twee posten toegevoegd, te weten: de vrijwilligersvergoeding (1.500 

euro) en de post ‘opbouw reserve’ (1.500 euro). Dit is gebeurd in overleg met de Adviesraad.  

Het bestuur is voornemens voor Ekklesia Tilburg een vrijwilliger aan te stellen. Welke taken deze gaat 

krijgen, hierover is het bestuur nog in overleg en meer informatie volgt.  

 

Komende week ontvangt u van de penningmeester een email met hierin het verzoek tot kerkbijdrage 

met alle bijbehorende stukken. Bij 100 betalenden hebben wij een richtbedrag berekend van 215 per 

persoon. Deze bijdrage is op individuele basis.  

 

Volgend jaar zullen we ons aansluiten bij de actie Kerkbalans 2015, zoals verzocht tijdens de vorige 

Gemeenschapsbijeenkomst. 

Willem van Doorn: Gaan onze bijdragen dan ook in de ‘landelijk pot’? 

Huub Evers antwoordt dat dit niet het geval zal zijn. We gaan alleen meeliften op de timing van Actie 

Kerkbalans. De bijdragen komen gewoon bij Ekklesia Tilburg terecht. 

 

Nell Toemen: Wat wordt er bedoeld met de opmerking ”Graag ook voorgaande maanden 

overmaken”? 

Huub Evers licht toe dat dit alleen van toepassing is als men maandelijks betaalt. Omdat we de brief 

in april versturen, ‘missen’ we mogelijk bijdragen uit voorbije maanden.  

 

Tot zover dit vergaderpunt. Voordat Huub het woord geeft aan Ingrid van Beuzekom voor het 

volgende punt op de agenda, wil hij graag nog het volgende kwijt. We zitten op Twitter en (bijna!) op 

Facebook. Houd deze media dus in de gaten! 

 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
https://twitter.com/EkklesiaTilburg
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3. Mededelingen van de Adviesraad 

 

Ingrid van Beuzekom neemt nu het woord. Per 1 mei 2014 treden, conform het aftreedrooster, drie 

leden van de Adviesraad af. Dit zijn: Nell Toemen, Esther Peters, en Jeffrey Korthout. Esther Peters 

stelt zich herkiesbaar. Dit betekent dat er twee vacatures zijn. De aanwezigen worden opgeroepen 

om zich verkiesbaar te stellen. De Adviesraad houdt zich bezig met allerlei zaken die Ekklesia Tilburg 

aangaan. Dit gebeurt op basis van berichten en signalen die de AR ontvangt. Verder adviseert de AR 

het bestuur over diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld de begroting, het beleidsplan, e.d.  

Louis van Tongeren: wanneer vindt de verkiezing van de nieuwe kandidaten plaats? 

Ingrid van Beuzekom antwoordt: u kunt zich de komende drie weken bij mij melden. In juni wordt de 

volgende Gemeenschapsbijeenkomst gehouden en dan gaan we stemmen. 

 

Op dit moment hebben zitting in de Adviesraad: Ingrid van Beuzekom (voorzitter), Louis van 

Tongeren (vice-voorzitter), Jonatan Groos (secretaris), Ivar Franken, Jan Jans, Nico Meijer en Lilian 

Wolters - van der Plaats. 

 

 

4. Presentatie werkgroep Geloofsverdieping 

 

Wigle de Jong neemt het woord. Op dit moment bestaat de werkgroep Geloofsverdieping uit Esther 

Theunissen, Huub Evers (gedelegeerd bestuurslid) en hemzelf. Vorig jaar september heeft de 

werkgroep een brief uitgestuurd met hierin een peiling. Uit deze peiling komen de volgende 

initiatieven, ideeën en verzoeken naar voren: 

 

1. Van de genoemde voorstellen bleek er belangstelling te zijn voor een Leerhuis over ‘Beeld van 

God’. In het kader hiervan hopen we komende herfst te starten met een bespreking van het 

boek ‘Zin en onzin over God’ van C.J. Labuschagne. Jeffrey Korthout is bereid gevonden 

hieraan leiding te geven. 

2. Vraag/Idee rond filmkring (kwaliteitsfilm vertonen met een nabespreking). Ons idee is om dit 

bijvoorbeeld een keer deze zomer ‘uit te proberen’ in een zomerviering.  

3. Gespreksgroep onder leiding van Leon Segers. Op dit moment wordt samen het boek ‘Jezus 

van Nazareth’ van Verhoeven gelezen. Hopelijk gaat dit najaar een nieuwe groep van start.  

4. Behoefte aan lezingen op academisch niveau. We hebben hierover nagedacht. Het zou 

misschien mogelijk zijn om hiervoor als thema te nemen: ‘De joodse wortels van het 

christendom’, in lijn van de statuten van Ekklesia Tilburg. Hiervoor kunnen dan drie 

bijeenkomsten worden georganiseerd, verspreid over het winterseizoen. We zouden 

bijvoorbeeld Alex van Heusden (bijbelwetenschapper en verbonden aan de Nieuwe liefde) 

kunnen uitnodigen over: de verwijdering tussen de Jezusbeweging en de Synagoge enz.; hoe is 

dat proces gegaan en is dat spanningsveld zichtbaar in bepaalde tekstgedeelten van het 

Nieuwe Testament. 

De theoloog en judaicus Prof W. Zuidema heeft een boek geschreven over het jodendom met 

de titel: ‘Gods partner’. Helaas is hij overleden maar zijn “werk” wordt voortgezet door zijn 

vroegere vriend en studiegenoot Peter van ‘t Riet die ook lezingen geeft; o.a. over het joodse 

karakter van de evangeliën.  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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Theoloog Alex van Ligten, regelmatig voorganger in Ekklesia Amsterdam, heeft het boek: ‘Der 

Stern der Erlosung’ van Frans Rosenzweig vertaald in het Nederlands en geeft daar lezingen 

over. Frans Rosenzweig was een joods-Duitse filosoof en theoloog en geeft in het boek een 

analyse van de westerse cultuur en theologie. het boek is een hoogtepunt in theologisch en 

joods-filosofisch denken en is in ‘theologenland’ zeer bekend. Daarnaast heeft hij met de 

Duitse theoloog Martin Buber gewerkt aan een letterlijke vertaling van de Thora. 

5. Idee: nieuwe liederen instuderen en een lieddag organiseren. Wij staan hier positief tegenover 

maar volgens ons hoort dit voorstel meer thuis bij het bestuur en de Werkgroep Liturgie. 

6. Idee: Doe-denk-speel-groep rond thema’s als barmhartigheid; vergeving; bevrijding; 

naastenliefde; enz. We hopen met de persoon die dit idee heeft aangedragen heel binnenkort 

contact op te nemen over de mogelijkheden en over eventuele invulling hiervan binnen 

Ekklesia . 

7. Er kwam een heel concreet idee uit de peiling: ‘Wandelen in Gods lege boek’. Esther 

Theunissen licht dit kort toe. Dit zijn meditatieve wandelingen onder begeleiding van 

initiatiefnemer Jan Glorius. De wandelingen staan gepland voor zondag 1 juni en 12 oktober. 

Jan Glorius vult aan: Ze hebben een laagdrempelig karakter. Iedereen mag meelopen, vooraf 

inschrijven is niet nodig. We verzamelen hier om 8.00 uur ‘s ochtends, wandelen ongeveer een 

uur, mediteren kort en delen samen de bevindingen. We kunnen ook afspreken om in oktober 

na afloop van de viering te wandelen. Op 1 juni zou Jan er de voorkeur aan geven om vóór de 

viering te lopen, omdat de natuur dan ’s ochtends vroeg op haar mooist is.  

 

Over de activiteiten van het komende winterseizoen zal na de zomervakantie duidelijke informatie 

worden gegeven met mogelijkheid van opgave voor bepaalde activiteiten. Het zou kunnen zijn dat 

we dit gaan doen in samenwerking met de Protestantse Gemeente Tilburg. 

 

Marly van Vugt: Ik vind het geweldig allemaal wat ik hoor. We krijgen regelmatig via de mail tips om 

onze vrije tijd te door brengen. Is het een idee om juist meer bij externe partijen aan te sluiten en 

aan te haken bij initiatieven die al bestaan? 

Huub Evers geeft aan dat hij onlangs gesproken heeft met Dick Penninkhof van de PGT, onder andere 

ook hierover. Overeengekomen is dat we de intentie hebben om op dit punt de handen ineen te 

slaan en ook zoveel mogelijk samen te werken en aansluiting te zoeken bij initiatieven die in de stad 

plaatsvinden. Hierbij staat voorop dat Ekklesia Tilburg graag een eigen inbreng wil hebben en dat we 

niet alleen willen aanschuiven bij bestaande initiatieven. 

 

Lilian Wolters: Zorg dat de groepen en cursussen ook terecht komen in externe nieuwsbrieven zoals 

van de MST of de PGT. Ik kan hierbij van dienst zijn. 

Louis van Tongeren: Kijk eens of je met andere organen kunt samenwerken, zoals bijvoorbeeld het 

Ronde Tafelhuis, Religieus beraad en de Kerkenraad. 

Huub Evers licht toe dat het bestuur zich hierop aan het bezinnen is. Bij het Religieus Beraad en de 

Kerkenraad is Ekklesia Tilburg aangesloten.  

Hub Lenders: kunnen we de lokale bladen van Tilburg beter gebruiken om ons kenbaar te maken. 

Huub Evers geeft aan dat dit onder de aandacht is van de Werkgroep Communicatie. 

Actie: Werkgroep Communicatie: inzet Tilburgse lokale media optimaliseren. 

 

http://www.ekklesiatilburg.nl/


 

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

4 

5. Presentatie werkgroep Diaconie 

 

Tiny Potters-Koenders neemt het woord. Eén van de activiteiten vanuit de werkgroep Diaconie is 

meedoen aan collectes die te maken hebben met mensen in nood in onze omgeving. Jasper van 

Tongeren (15) zoekt bijvoorbeeld sponsors voor de beklimming van de Mont Ventoux die hij op de 

racefiets met zijn school gaat maken. Dit doet hij voor de Stichting ALS. In de Paasnacht staat Jasper 

met een mandje en zijn fiets klaar en tijdens de mededelingen geeft hij een korte toelichting op zijn 

initiatief.  

 

Verder denkt de werkgroep aan andere goede doelen waarvoor extra gecollecteerd kan worden, 

zoals: het kinderproject van Margriet en Frank Kraak, Indonesië (Hub Lenders), Stichting Leergeld, 

VLOT, Amnesty Inernational. Tiny vraagt de aanwezigen na te denken of ze projecten, initiatieven 

hebben of weten. Meldt u dan! 

 

Zonder diaconie kan een kerkgemeenschap eigenlijk niet, vervolgt Tiny haar verhaal. Hiervan zijn wij 

ons sterk bewust. We hebben echter een praktisch probleem. Een aantal personen heeft zich om 

begrijpelijke redenen afgemeld voor de werkgroep Diaconie. Ik ben op dit moment het enige 

‘daadwerkelijke’ lid. Lilian heeft aangeboden mee te denken maar kan momenteel geen tijd vrij 

maken voor het praktische werk en ook Arthur (gedelegeerd bestuurslid) heeft een volle agenda.. 

Meldt u dus aan!  

 

Aanmeldingen, ideeën en tips kunt u kwijt bij Tiny Potters-Koenders, Arthur van Tongeren 

(gedelegeerd bestuurslid) of via info@ekklesiatilburg.nl. 

Actie: Allen: Wie kan/wil zich aansluiten bij de Werkgroep Diaconie, Wie weet projecten, initiatieven voor 

een tweede collecte? 

 

 

6. Volgende gemeenschapsbijeenkomst 

 

Het streven is om nog een keer voor de zomer een gemeenschapsbijeenkomst te organiseren. Ergens 

in juni, na de viering. Weer in de gele zaal.  

 

 

7. Rondvraag 

 

Miranda Vroon - van Vugt: op zondag 18 mei organiseert viering FENIKS een jongerenviering en op 

zondag 25 mei wordt de viering vormgegeven samen met Katharsis (koor onder leiding van Martin 

Hoondert). Dit jaar is het een gezamenlijk project. Katharsis werkt met een Emmaüs–project rond het 

thema ‘van gebrokenheid naar licht tussen de scherven zien’. Van onze gemeenschap wordt een 

kleine actieve bijdrage gevraagd. Allereerst willen we aan vier mensen van de gemeenschap vragen 

of ze een korte voorbede willen schrijven. We hebben bedacht om hiervoor twee jongeren te 

benaderen die de week ervoor een voorbede hebben geschreven. Dus we zoeken nu nog twee 

mensen onder u, voor een voorbede. 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
mailto:info@ekklesiatilburg.nl
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Verder de volgende vraag. Eerder in de viering willen we een kort persoonlijk verhaal van iemand uit 

onze gemeenschap horen over gebroken zijn, scherven ervaren, licht zien, enz. Dat kan heel kort, 

hoeft niet iets te zijn wat uzelf heeft meegemaakt maar bijvoorbeeld van een nabij iemand of 

bekende. Het gaat erom dat het een verhaal is dat uit de gemeenschap klinkt. We zoeken één of 

twee personen uit onze gemeenschap die dat willen doen.  

Heeft u interesse om een voorbede te schrijven of voor het persoonlijke verhaal of wilt u meer 

informatie, dan kunt u zich bij mij melden. In de Rondzendbrief komt ook een oproep te staan. 

 

Hub Lenders: Naar aanleiding van de voorbereidingen voor de viering rond Goede Vrijdag wil ik 

vragen of de samenwerking met de PGT goed geëvalueerd gaan worden.  

Het is zeker de bedoeling dat dit gaat gebeuren, aldus Huub Evers. 

Actie: Werkgroep Liturgie/bestuur: Interne en externe evaluatie vieringen in de Goede Week samen met 

PGT. 

 

Willem van Doorn: Zijn wij als Ekklesia voldoende zeker van onszelf om naar buiten toe te treden? 

Op de bezinningsdag in november kwam naar voren dat wij onze identiteit nog niet helemaal ‘helder’ 

hadden. Is hier nu verandering in gekomen? 

Huub Evers reageert dat we inderdaad aan twee fronten actief zijn. We zijn bezig onze eigen 

identiteit te ontdekken en te ontwikkelen en tegelijkertijd willen we aan de Tilburgse samenleving 

laten weten dat we er zijn. 

Louis van Tongeren: het bepalen van je eigen identiteit doe je mede in relatie met anderen. Ik ben er 

niet voor om eerst een jaar de ramen en deuren te sluiten en alleen ‘naar binnen te kijken’.  

Nico Meijer: In de projectwerkgroep Levensrituelen komt het identiteitsvraagstuk (religieus, en 

kerkrechtelijk) ook aan de orde, In het kader van het duiden en ‘vormgeven’ van onze levensrituelen. 

Deze is projectwerkgroep is naar aanleiding van de Gemeenschapsdag opgericht.  

Wigle de Jong: Komt Huub Oosterhuis op 4 mei voorgaan?  

Nee, helaas gaat dat gaat niet door. Huub Evers geeft aan dat we wel naar buiten zullen treden met 

deze speciale herdenkingsviering. Huub Oosterhuis heeft gemeld dat het hem zeer spijt dat hij om 

onvoorziene redenen niet kan komen en inmiddels wordt een nieuwe afspraak met hem gemaakt. 

Corine de Graaff: Ik nodig u allen uit om tijdens de Open Kloosterdag op 10 mei een bezoek te 

brengen aan het moederhuis van de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk 1 in Tilburg. Zie: 

http://www.scmm.nl/nieuws/2014/04/voorbereidingen-open-kloosterdag-2014 .  

Miranda Vroon-van Vught / Henk Huisman: Voor meer informatie, bekijk ook de poster op het 

prikbord in de regenboogzaal of breng een bezoek aan onze eigen website. 

 

De vergadering wordt gesloten door Huub Evers.  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
http://www.scmm.nl/nieuws/2014/04/voorbereidingen-open-kloosterdag-2014
http://www.ekklesiatilburg.nl/

