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Verslag Gemeenschapsbijeenkomst zondag 29 juni 2014 
 

Er zijn drie sprekers. Huub Evers (voorzitter stichtingsbestuur), Arthur van Tongeren 

(penningmeester) en Louis van Tongeren (vicevoorzitter Adviesraad), Huub Evers opent de 

vergadering. De notulen zijn gemaakt door Arthur van Tongeren. 

 

Huub Evers opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom.  

Op de agenda staan vanmiddag 5 punten: 

- Vieringen Goede Week 

- Financiën 

- Pastoraal coördinator 

- Nieuwe leden Adviesraad 

- Rondvraag 

 

1. Vieringen Goede Week 

De vieringen in de Goede Week zijn door Ekklesia Tilburg en de Protestantse Gemeente Tilburg 

samen vorm gegeven en ingevuld. Het is belangrijk om deze te evalueren en zo kennis te nemen van 

ieders ervaringen – zowel positief als negatief. 

Leon: Uitstekend! Mag wat mij betreft zo verder gaan.  

De opmerking van Leon krijgt de nodige bijval van andere aanwezigen. 

Marlie: Er bestond (of bestaat) enige angst dat we door samen te vieren onze eigen identiteit zouden 

kwijtraken. Ik heb dat gevoel geen moment gehad. 

Nico: Ook ik heb dat gevoel niet, maar heb wel gehoord dat met name de mensen die afkomstig zijn 

uit de PGT en nu deel uitmaken van ET bang zijn om te worden 'terug'-getrokken. Verder heb ik wel 

kritiek op wat details, met name wat betreft de Paaswake (die overigens door ET is gemaakt AvT). 

Els: Ik heb me bij alle vieringen heel erg thuis gevoeld. 

Hub L: De voorbereiding van de vieringen was wel erg complex. Daarbij aangetekend dat ik de viering 

voor Goede Vrijdag al bijna klaar had toen Ruth Jellema er 'ineens' bij betrokken werd. Nu was dat 

niet het grootste probleem, maar het feit dat er geen beslissingen snel genomen kunnen worden 

omdat alles over heel veel schijven moet (binnen de PGT) des te meer. Tijdrovend. 

Miranda: Louis en ik hebben al een aantal jaren de viering op Witte Donderdag vormgegeven (en 

steeds op dezelfde wijze). Nu heeft het veel meer tijd gekost om deze viering in te vullen en alles 

goed voor te bereiden. Waar Louis en ik een mandaat hebben om deze viering te doen, moest Dick 

Penninkhof steeds terugkoppelen en overleggen. Tijdens de viering zelf voelde het overigens goed. 

Jan G: Wat opviel was dat het bij de voorbereiding steeds over praktische details ging en minder over 

de inhoud – wat eigenlijk zou moeten. Het voelde als uitruilen van onderdelen binnen de viering: als 

jullie dit doen, dan mogen wij dat invullen/doen. 

Marleen: De lengte van de Paaswake! Bijna 2 uur is echt te lang. Daarbij de complexiteit van de 

viering (veel elementen) en veel voorgangers. Louis merkt opdat dit laatste vooral weer te maken 

heeft met het eerder genoemde 'uitruilen'. 

Er wordt gemeld dat hierop echt iemand is stukgelopen, weggelopen direct na de viering. De inhoud 

van de viering lijdt onder te veel elementen en voorgangers. 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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Hub L: Op inhoud kunnen we elkaar best makkelijk vinden, maar elke club heeft wel duidelijk zijn 

eigen achtergrond en eigen personen die mee moeten doen. 

Liesbeth: Willen we misschien niet te snel? 

Leon: Valt wel mee misschien. We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen de ervaringen 

van de vieringen en het gedoe er omheen. Het eerste wordt veel positiever beoordeeld dan het 

tweede. Idee: eerst al dat 'gedoe' goed proberen te regelen en dan gaan vieren, leg daar de focus op. 

Miranda: Witte Donderdag leek snel duidelijk: cantorij zingt, Dick Penninkhof kiest de liederen. Dan 

ineens zijn er extra 'rollen' van bijvoorbeeld ouderlingen. Er is geen mandaat vanuit de gemeenschap 

bij de PGT. 

Ad: We moeten zeker ook nadenken over de 'vuurceremonie'. Zoals het nu ging kostte het te veel tijd 

en het was erg rommelig. De paaskaars was dit jaar wel erg groot! 

Els: Nog iets praktisch. De batiks waren in Maranatha nooit een punt, bleven gewoon hangen. Nu 

moest deze na de PW direct worden weggehaald, in verband met de viering op Eerste Paasdag 's 

ochtends. Was een heel gedoe!  

Arthur: Dit is weer zo'n punt van organisatie, dit kan en moet van tevoren duidelijk worden 

afgesproken – of het moet worden weggehaald en wie dit doet. 

Nico: We hebben eeuwen gebeden voor de eenheid van de christenen, laten we ons nu vooral niet 

laten afschrikken door wat praktische problemen bij samenwerking met onze protestantse 

medegelovigen. 

Louis: Belangrijk is dat we tijdig (eerder) beginnen met voorbereiden van een en ander. Er mag meer 

samenwerking zijn, ook tussen de koren. De voorbereiding moet bij de voorgangers liggen, die 

moeten een mandaat krijgen – van beide zijden. 

Esther: Van elkaar goed weten wat de belangrijke elementen zijn, die de kernwaarde van de viering 

vormen. Het zou erg jammer zijn als samenwerking strandt voordat ze goed en wel begonnen is! 

 

Besloten wordt dat onze op- en aanmerkingen gedeeld moeten worden met de PGT. 

 

2. Financiën 

De penningmeester geeft een korte mondelinge toelichting op de financiële stand van zaken. Over de 

hele linie genomen gaat het goed. De uitgaven lopen in de pas met de begrote kosten voor dit jaar. 

Echter: de begroting is nog niet sluitend! Ongeveer 75% van de benodigde gelden aan kerkbijdragen 

zijn toegezegd en deels al betaald. Willen we alle plannen kunnen realiseren, dan zal de resterende 

25% (nog altijd zo'n kleine 5.000 euro) ook binnen moeten komen. Er zijn wel enkele posten die nog 

vooruit geschoven kunnen worden (onderhoud aan de vleugel bijvoorbeeld), maar daarmee alleen 

redden we het niet. Bijvoorbeeld het al dan niet kunnen aanstellen van een pastoraal coördinator 

hangt mede af van het op orde zijn van de financiën. Binnenkort zal dan ook een herhaalde oproep 

tot betaling van kerkbijdrage worden rondgestuurd, in de hoop dat meer mensen willen bijdragen. 

Dank aan alle aanwezigen die al wel hebben toegezegd en/of betaald. 

 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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3. Pastoraal coördinator 

De in de vorige gemeenschapsbijeenkomst opgevoerde 'betaalde' vrijwilliger is inmiddels pastoraal 

coördinator gaan heten (vrijwilligers zijn we allemaal). 

AR en bestuur zijn na onderling overleg tot een profielschets gekomen. Huub licht deze kort toe: we 

zoeken een spin-in-het-web (m/v), die goed bekend is met Ekklesia Tilburg en bij praktische en 

pastorale vragen snel kan doorverwijzen, dan wel zelf antwoord hierop geven. Het ligt derhalve voor 

de hand dat deze persoon een theologische / pastorale vorming (achtergrond) heeft, en dat hij/zij 

ook lid is (wordt) van de werkgroep pastoraat binnen ET. 

Er zijn reeds enkele belangstellenden bij het bestuur bekend. Kent of bent u iemand die eventueel 

belangstelling heeft voor deze functie? Graag melden bij het bestuur voor maandag 7 juli, dan kan 

hopelijk op korte termijn een en ander zijn beslag krijgen. 

 

4. Nieuwe leden Adviesraad 

Louis licht kort de stand van zaken toe. Volgens de statuten hebben leden van de AR een termijn van 

3 jaar, dus elk jaar treedt ongeveer een derde van het aantal leden af. Dit jaar waren dat Jeffrey 

Korthout, Nell Toemen en Esther Peters. Omdat Jan Jans aan heeft gegeven door drukte in eigen 

parochie alle activiteiten voor ET te moeten stoppen, blijft Esther in de AR. Voor de drie open 

plekken hebben zich ook precies drie kandidaten gemeld, zodat een stemming niet nodig is. De 

nieuwe leden zijn: Willem van Dooren, Jan van der Sman en Natascha Leeuwenkuijl (instemmend 

applaus van de aanwezigen). 

 

5. Rondvraag 

Gerrie: er is vandaag, maar ook de afgelopen weken, maar een klein clubje mensen aanwezig in de 

viering. Blijven (veel) mensen weg en waarom? Dit moet zeker onze aandacht hebben. 

Miranda: was mij ook opgevallen. Misschien heeft het met leeftijd te maken? Onze mensen zijn niet 

aan schoolperiode gebonden en gaan in het voorseizoen op vakantie. Als het echter een trend is, 

moeten we dan onze vieringen niet anders in gaan richten? Bijvoorbeeld de zomervieringen al in 

mei/juni en een periode echt stoppen.  

Willem: misschien speelt ook het tijdstip van vieren mee. 

Hub L.: Ook niet teveel 'speciale' vieringen dicht opeen; in mei hadden we de 4 mei-viering, de 

viering van Feniks en die van Katharsis. Het waren wel goede vieringen, maar het wijkt af van het 

normale. 

Marleen: Is ooit overwogen om op zaterdagavond (bijvoorbeeld 18.30 uur) te gaan vieren? Of een 

ander idee: eens per 14 dagen een viering in plaats van iedere week. 

Hub L.: Steek niet teveel energie in allerlei dingen en werkgroepen die (nog) niet lopen of die we 

(nog) niet kunnen. Daardoor moeten mensen teveel doen, is er risico van overvragen. 

Louis: Twee opmerkingen. Ten eerste: we moeten creatief zoeken naar mogelijkheden om onszelf als 

Ekklesia in de kijker te spelen. Als mensen ons niet kennen, komen ze ook niet. Ten tweede: niet 

zomaar het aantal vieringen reduceren. Vieren eens per twee weken betekent dat als je één keer niet 

komt, je meteen een hele maand er uit bent. Groter risico dat mensen minder binding hebben en 

weg blijven. 

 

De vergadering wordt gesloten. Dank aan alle aanwezigen. 

http://www.ekklesiatilburg.nl/

