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Verslag Gemeenschapsbijeenkomst zondag 8 februari 2015 

 

Er zijn twee sprekers. Huub Evers (voorzitter stichtingsbestuur) en Miranda Vroon (Pastoraal 

Coördinator) spreekt namens projectwerkgroep Levensrituelen. De notulen zijn gemaakt door 

Simone Snakenborg (secretaris stichtingsbestuur). 

 

Huub Evers opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom.  

Op de agenda staan vanmiddag: 

- Evaluatie viering Kerstavond 

- Levensrituelen 

- Beleidsplan Ekklesia Tilburg 

- Evaluatie wijzigingen communicatie via website en Rondzendbrief 

 

De vergadering zal duren tot circa 14.00 uur. Alle agendapunten die we nu niet kunnen behandelen, 

schuiven door naar een volgende keer. 

 

 

1. Evaluatie kerst 

 

Huub Evers nodigt de aanwezigen uit zich uit te spreken over de voorbije oecumenische viering op 

Kerstavond. Daarna zal Jules Jansen, die namens Ekklesia Tilburg voorging, vanuit de werkgroep 

Liturgie een reactie geven. 

 

Bevindingen: 

Leon Segers: Ik vond het een prima viering, maar wil in de marge opmerken dat ik het een beetje 

rommelig vond. Wat meer ingetogenheid was fijner geweest. Ik vond het ook onrustig om de tafel. 

Dit werd door diverse aanwezigen beaamd. 

Nico Meijer: De viering miste voor mij intimiteit.  

Marleen Evers: Het leek voor mij een beetje een competitie en dat escaleerde doordat er heel veel 

mensen achter de tafel stonden. 

Hub Lenders: Het is goed om ons af te vragen wat we willen met de oecumene. Door op deze manier 

samen te werken met de PGTeo halen we het ambt weer via de achterdeur binnen.  

Ingrid van Beuzekom: Ik vond het ook erg onrustig en had moeite met de aankleding van de ruimte 

in de Adventstijd (de kerstboom was er al meteen en ook aan) en ik miste ook de kerststal. 

Anne-Marie van Dooren: Ik miste de gezelligheid na afloop. 

Willem van Dooren: Ik vond de dominee erg afstandelijk.  

Frank Kraak: Ik had het gevoel dat ik in een protestantse viering zat. 

Miranda Vroon: Ik heb met de commissie Eredienst van de PGTeo gepraat. Zij vonden de viering juist 

weer katholiek. V.w.b. de aankleding: dat kunnen we beter coördineren. Ook zij waren niet gelukkig 

met het vroege optuigen van de kerstboom 

Henk Huisman: Er waren heel veel liederen geprogrammeerd. Dat was een heel werk voor het koor. 
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Louis van Tongeren: Ook ik had problemen met de aankleding van de ruimte. De kerstboom stond 

veel te vroeg. N.a.v. de commotie over de ingewikkelde voorbereidingstrajecten: denk goed na wat je 

gezamenlijk hebt en geef dat vorm. Laat de ene gemeenschap het voortouw nemen in een viering en 

de andere hierbij aansluiten. Dit voorkomt het ‘uitruilen’ van onderdelen. 

Ineke Lamers: Vanuit mijn werk weet ik dat het veel tijd kost om samen te komen tot een nieuwe 

vorm. Mijn advies is: gooi het kind niet met het badwater weg en geef ons de tijd om te komen tot 

een goede vorm. 

Ingrid van Beuzekom: Waarom kunnen we niet op een ander moment samen ‘oefenen’?  

Henk Huisman: Laten we een ander moment afspreken dat we dat doen, in aanvulling op de 

hoogtijdagen. 

Margriet Kraak: ik miste heel erg de bezinning op Kerstavond.  

Lillian Wolters: We realiseren ons niet hoeveel we beide inleveren aan onze eigenheid door op deze 

wijze samen te vieren. Ik ben er niet voor om het samen op de hoogtijdagen te vieren. Het is van 

twee kanten zoeken. Ga samen vieren op andere momenten in het jaar, is mijn mening.  

Vanuit de gemeenschap worden naar aanleiding hiervan ideeën geopperd als: de vredesweek, 

Hervormingsdag en de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.  

 

Reactie van voorganger Jules Jansen namens de werkgroep Liturgie: 

Ik zit er anders in, want ik ben als voorganger betrokken geweest bij de voorbereidingen van de 

viering op Kerstavond. Vanuit mijn werkkring heb ik veel ervaring gehad met het samen vieren als 

gevolg van kerkfusies en ik weet dat dit heel ingewikkeld kan zijn en veel tijd en energie kost. 

Tijdens de gesprekken voorafgaand aan de viering was duidelijk dat de PGTeo de viering vorig jaar 

“te katholiek” vond. Hiermee is in de voorbereidingen rekening gehouden en dit is waarom wij nu 

niet dezelfde sfeer hebben gevoeld als we gewend waren in Maranatha.  

 

De viering was onrustig, dat vond Jules ook. Dat was als gevolg van een compromis dat was gesloten. 

Aan de andere kant: direct na de viering heeft Jules ook de nodige positieve reacties gehad. 

Toch zijn er te veel kritische opmerkingen geweest om op dezelfde wijze door te gaan, zo vindt ook 

de werkgroep Liturgie. De werkgroep is van mening om het samen vieren buiten de hoogtijdagen te 

houden en naar andere momenten te zoeken waarop we samen kunnen vieren. Voor de 

paasvieringen zou de werkgroep willen voorstellen om dit in eigen kring te doen. Dit betekent dat we 

weer andere compromissen moeten sluiten, natuurlijk (in tijd en ruimte bijvoorbeeld). Als de PGTeo 

hiermee zou instemmen, dan zou de werkgroep graag meteen met een voorstel willen komen voor 

andere momenten waarop we oecumene kunnen vieren. Het is dan belangrijk om momenten te 

kiezen waarop het oecumenisch vieren zin heeft. Het samen vieren moet reliëf krijgen. 

Lilian Wolters: Kunnen we bijvoorbeeld niet Witte Donderdag door de PGTeo laten doen, Goede 

Vrijdag door ons en zaterdag en zondagen gesplitst? 

Henk Huisman: Als we echt apart willen, dan moeten we een stuk later gaan starten. Henk wil graag 

samen vieren. Met name de Paaswake en op Kerstavond, dan zijn de avonden namelijk volgepland. 

Louis van Tongeren: Ik vind dit een verregaand standpunt. Ik heb erg goede herinneringen aan de 

viering van Witte Donderdag van vorig jaar, omdat er juist zoveel mensen aanwezig waren. Ik stel 

weer de formule van vorig jaar voor: Witte Donderdag en Goede Vrijdag samen, de Paaswake door 

ons en eerste Paasdag door de PGTeo. 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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Arthur van Tongeren: We kunnen ook een andere viering op Goede Vrijdag vormgeven, dus zonder 

kruisweg, als dat vorig jaar “te katholiek” is bevonden. Dat hoeft geen struikelblok te zijn om samen 

te vieren.  

Zr. Elly den Hengst: Ik vond de viering van Witte Donderdag van vorig jaar ook geweldig! Het 

uitgangspunt zou moeten zijn: als elkaar vinden, dan kunnen we toch samen vieren?  

Jan Glorius: Ook vorig jaar zou de Paaswake ‘van ons’ zijn, maar in de voorbereidingen hebben we 

toch stappen naar de PGTeo gezet. Ik ben het eens met het voorstel van Lilian.  

Hub Lenders: De voorbereidingen voor (de oecumenische viering van) Goede Vrijdag verliepen vorig 

jaar moeizaam. Ik had eigenlijk de viering al ‘klaar’ toen besloten was om oecumenisch te vieren. Dit 

kostte me veel extra tijd en energie. 

Lilian Wolters: Een protestantse ‘viering’ op Goede Vrijdag heeft een heel andere sfeer. Dat is 

moeilijk te overbruggen.  

Ingrid van Beuzekom: Je moet het niet willen om Goede Vrijdag samen te ‘vieren’. 

 

Voorzitter Huub Evers vat samen: 

Langzaam worden de contouren duidelijk. Het is goed om buiten de hoogtijdagen om, op andere 

momenten oecumene te vieren met de PGTeo. De aanwezigen stellen het volgende voor met 

betrekking tot het Paasquadrium: 

- Witte Donderdag vieren we graag samen 

- Goede Vrijdag vieren we graag apart (in de Rode Zaal). Mocht de PGTeo willen meevieren, 

dan is dat prima. Ze zijn van harte uitgenodigd. 

- De Paaswake wordt bij voorkeur verzorgd door Ekklesia Tilburg 

- Eerste Paasdag door PGTeo 

 

Diverse aanwezigen wijzen uitdrukkelijk op het belang van samen vieringen, dus dat er expliciet 

wordt gezocht naar andere momenten om samen te zoeken naar een gemeenschappelijke vorm.  

Arthur: We zouden kunnen aansluiten bij het de oecumenische vieren dat de PGTeo al doet met de 

Norbertijnen in Tilburg-Noord. 

 

N.B. Door sommige aanwezigen werden vragen gesteld over de procedure. Formeel is het zo dat het 

Bestuur een besluit neemt, gehoord de aanwezigen tijdens de Gemeenschapsbijeenkomst, en dat 

besluit meedeelt aan de werkgroep Liturgie die op basis hiervan in overleg treedt met de 

verantwoordelijken aan de kant van de PGTeo. De AR heeft het recht ook zijn visie te geven op de 

gang van zaken en de besluiten. Daarbij moet worden aangetekend dat we niet veel tijd hebben om 

in alle rust deze procedure af te werken omdat het overleg met de PGTeo over de vieringen met 

Pasen moet starten. 
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2. Levensrituelen 

 

Miranda Vroon geeft een toelichting op de plannen en ideeën van de Projectwerkgroep 

Levensrituelen naar aanleiding van de samenvatting zoals die op 2 februari 2015 is meegestuurd met 

de Rondzendbrief. 

Welke levensrituelen kunnen we samen vieren? Het liefst allemaal, maar in de praktijk zijn we gestuit 

op een bezwaar ten aanzien van de uitvaart. Het blijkt niet mogelijk te zijn om op het moment dat 

een uitvaartverzoek binnenkomt op passende wijze te reageren. We hebben geen pastorale 

beroepskracht die hiervoor kan worden vrijgemaakt. Om deze reden is de projectwerkgroep tot de 

slotsom gekomen dat we, met de vrijwillige menskracht die nu beschikbaar is, alleen levensrituelen 

kunnen verzorgen voor eigen leden en bij voorkeur ingebed in eigen vieringen. Uitvaarten vallen hier 

helaas buiten, hoe graag de projectwerkgroep het ook anders had gezien. Deze kan Ekklesia Tilburg 

nu niet verzorgen. 

 

Reacties: 

Willem van Doren: Kunnen we een priester van buiten de gemeenschap hiervoor aantrekken en is 

het mogelijk de ruimte te huren? 

Miranda Vroon: Je kunt altijd de Opstandingskerk huren voor een uitvaart. Dan zorg je zelf voor een 

voorganger en je kunt het koor en musici inhuren. In principe is Hub Lenders hiervoor niet in te 

huren. 

Jan Glorius (voorzitter projectwerkgroep): Voor wat betreft de levensrituelen die Ekklesia Tilburg 

aanbiedt, kan er geen priester van buitenaf worden ingehuurd. Uiteraard mag er een derde 

voorganger bijkomen die, in goed overleg, een gast is. De vieringen van Ekklesia Tilburg hebben eigen 

voorgangers die zelf de levensrituelen verzorgen.  

 

Martin Hoogenhout: Waarom doen we geen uitvaarten? Het is jammer dat het sterven niet ritueel 

wordt ‘gevierd’ samen.  

Miranda Vroon: De wens om elkaar uit geleide te doen is heel groot. Hiervan zijn we in eerste 

instantie uitgegaan bij onze besprekingen. We hebben echter geen vrijgestelde voorganger die zich 

vrij kan maken om een uitvaart voor te bereiden. Het is praktisch niet te doen om dit te combineren 

met een betaalde baan, gezinsleven, enzovoort. 

Ineke Lamers: Ik wil dit graag toelichten. Voor mijn werk doe ik geregeld uitvaarten. Als er een 

aanvraag bij me binnenkomt, dan moet ik in een paar uur zeggen of ik beschikbaar ben. Vervolgens 

ben ik netto acht tot twaalf uur in drie vier dagen bezig met de voorbereiding voor een uitvaart. Uit 

ervaring weet ik dat je na het binnenkomen van de aanvraag heel snel moet kunnen reageren, 

praktische zaken moet regelen en inhoudelijk e.e.a. moet voorbereiden. Bij de uitvaart van Els bleek 

dat we dit helaas niet op een verantwoorde wijze in naam van Ekklesia Tilburg kunnen realiseren. We 

kunnen zeker behulpzaam zijn. Maar zo lang we geen pastorale beroepskrachten hebben, is het 

verzorgen van uitvaarten onder de vlag van Ekklesia Tilburg helaas niet mogelijk. 

Willem van Dooren: ik vind het jammer dat het niet kan. Hierom is zelfs een echtpaar bij Ekklesia 

Tilburg weggegaan.  

Martin Hoogenhout: Kunnen we niet gaan bekijken of het op termijn toch is te realiseren?  

Yvette van de Bogart: Het is goed om te zeggen dat het nu niet kan. Dat is voor iedereen duidelijk.  

Ineke Lamers: Voorgangers kunnen altijd worden gebeld op persoonlijke titel! 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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Marleen Evers: We hebben toch eigenlijk ook onze eigen verantwoordelijkheid? We kunnen toch zelf 

zorgen dat we dit veilig stellen? 

 

Voorzitter Huub Evers vat samen en gaat verder:  

We gaan kijken of het in de toekomst mogelijk om ook uitvaarten te verzorgen vanuit Ekklesia 

Tilburg. We hebben hiervoor twee pools nodig. Eén van uitvaartcoördinatoren en één van 

voorgangers.  

Lilian Wolters: Ik vind het goed dat de projectwerkgroep duidelijk aangeeft dat we nu geen 

uitvaarten kunnen verzorgen.  

Nico Meijer: Er is toch een (slapende) pastoraatsgroep die voorgangers kan regelen? 

Ineke Lamers: ik zit in de groep maar ik ben niet zomaar beschikbaar voor uitvaarten. 

Henk Huisman: Het koor kan het makkelijkste op zaterdag. 

Ineke Lamers: Meld je bij Jan Glorius aan voor een pool. Dan kunnen wij e.e.a. inventariseren en 

verder organiseren. Er komt hiervoor een bredere oproep. 

 

 

3. Beleidsplan 

 

Het Beleidsplan 2015 voor Ekklesia Tilburg wordt binnenkort op de website geplaatst. Op een nader 

te bepalen dagdeel wordt hieraan aandacht besteed.   

 

De evaluatie van het gebruik van de website en de nieuwe verschijningsfrequentie van de 

Rondzendbrief wordt een ander moment besproken. De vergadering wordt gesloten rond de klok 

van 14.00 uur. Dank aan alle aanwezigen. 

http://www.ekklesiatilburg.nl/

