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Uitgebreid verslag Gemeenschapsbijeenkomst zondag 27 november 2016 

 

Opmerking vooraf: In verband met de bescherming van de privacy van de aanwezigen zijn de reacties 

anoniem weergegeven. 

 

Er zijn twee sprekers. Huub Evers (voorzitter stichtingsbestuur) en Toos Scholtes (namens de 

werkgroep Diaconie). De notulen zijn gemaakt door Simone Snakenborg (secretaris 

stichtingsbestuur).  

 

Huub Evers opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Op de agenda staat: 

1. Presentatie werkgroep diaconie 

2. Verslag Zuid-Nederlandse ontmoetingsdag kleine geloofsgemeenschappen bij San Salvator 

3. Contact met de bisschop Mgr. Gerard De Korte 

4. Onderwerpen voor volgende gemeenschapsbijeenkomsten 

5. Overige ingebrachte punten 

 

De vergadering zal duren tot circa 14.00 uur.  

 

 

1. Presentatie werkgroep Diaconie (Toos Scholtes) 

 

De werkgroep Diaconie is n.a.v. de gemeenschapsmiddag in 2015 opgericht door Yvette van den 

Bogert  en bestaat uit: Yvette van den Bogert (voorzitter), Arthur van Tongeren (afgevaardigde 

bestuur), Toos Scholtes, Elly den Hengst, Gerry Hovers en Tiny Potters- Koenders.  

 

We zijn een aantal keer bij elkaar gekomen. Er is eerst een paar keer gebrainstormd. We zijn 

uitgegaan van kernbegrippen: barmhartigheid, dienstbaarheid, en gerechtigheid. Vanuit deze 

begrippen hebben we geformuleerd wat wij kunnen en wat wij willen. We willen een heleboel, maar 

we zijn met ons 5-en. 

 

Projecten en initiatieven: 

1. Elke 2e zondag van de maand Schrijven voor Amnesty International 

2. Eten met de vluchtelingen bij de Vuurhaard. Tiny heeft een lijst met donderdagen 

neergelegd, waarop je je kunt inschrijven. Als er 25 of meer geïnteresseerden zijn, kunnen 

we ook een andere dag bij de Vuurhaard afspreken.  

3. Concrete bewustwording rondom het thema vluchteling. 

Plannen om bv. vluchtelingen uit te nodigen (nog niet concreet geworden) 

4. Bezoek vergaderingen: Tilburg Barmhartig, Religieus Beraad en de Week rond de nieuwe 

Tilburger. 

5. Er zijn contacten met het COA om te helpen bij vluchtelingen. 

 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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Doelen: 

1. In de nabije toekomst willen we ons ervoor inzetten dat diaconie in het hart van de 

gemeenschap terecht komt.  

2. Direct omzien naar elkaar, onze eigen leden (bv. praktische hulpvragen): door hulp binnen de 

gemeenschap te coördineren en/of door te verwijzen. 

 

Meer informatie: http://www.ekklesiatilburg.nl/index.php/wg-diaconie | diaconie@ekklesiatilburg.nl  

 

Reacties: 

 

1. Hoe staan jullie er tegenover om regelmatig een tweede, diaconale collecte te houden? 

We zoeken nog naar projecten. Jullie kunnen die hiervoor aandragen. Wij staan zeker achter 

tweede collectes. We zoeken wel naar kleinschalige projecten. 

 

2. Aansluiten bij de Vuurhaard zou een heel mooi idee zijn. Een lokaal initiatief. Misschien ook iets 

voor een collecte? 

 

3. Idee om te richten op de hulpvraag binnen de gemeenschap wordt enthousiast begroet door de 

aanwezigen. 

We kennen elkaar eigenlijk niet eens heel goed. Juist nu hebben we de binding met elkaar 

nodig. Het is zo belangrijk om de hulpvragen binnen de gemeenschap helder te krijgen. 

Idee: lijst met chauffeurs maken en op de website mensen laten aangeven of ze een 

vervoersvraag hebben. 

 

Huub Evers bedankt Toos Scholtes voor de uitleg en neemt zelf het woord voor de volgende twee 

agendapunten. 

 

 

2. Verslag Zuid-Nederlandse ontmoetingsdag kleine geloofsgemeenschappen bij San Salvator 

(Huub Evers)  

3. Contacten met de bisschop 

 

Vorig jaar was Ekklesia Tilburg bij de eerste contactdag voor kleine geloofsgemeenschappen in Zuid-

Nederland, georganiseerd door Antonius in Beweging in Best. Eigenlijk zou Ekklesia Tilburg de 

tweede ontmoetingsdag organiseren, maar San Salvator in Den Bosch heeft ons gevraagd of ze het 

mochten overnemen i.k.v. hun vijfjarig bestaan als onafhankelijke gemeenschap. Voor deze dag zijn 

21 kleine geloofsgemeenschappen uit Zuid Nederland uitgenodigd, waarvan ongeveer 10 uit het 

Bisdom Den Bosch.  

 

Aanwezig waren: 5 personen van Ekklesia Tilburg (Huub Evers, Toine van Poppel, René Munnik, Jan 

van der Sman, Nico Meijer) en in totaal 60 – 70 vertegenwoordigers van 15 gemeenschappen. 

 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
http://www.ekklesiatilburg.nl/index.php/wg-diaconie
mailto:diaconie@ekklesiatilburg.nl
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Programma: 

1. Inleiding José Sanders, met als thema: Het verhaal van de basis. Identiteit, communicatie en 

toekomst van kleine geloofsgemeenschappen. José Sanders is als universitair hoofddocent 

werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij doet communicatie- en informatie 

wetenschappelijk onderzoek. Eerder werkte ze als onderzoekster bij het Kaski, het 

expertisecentrum over religie en samenleving van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

2. ’s Middags waren er 6 werkgroepen: waarin deelaspecten bekeken werden o.g.v. 

communicatie, diaconie, leren, vieren, organisatie, kinderen/jeugd. Ekklesia Tilburg was 

aanwezig bij de eerste vijf.  

3. Einde dag viering met samenzang. 

 

Contacten met de bisschop 

Huub heeft gesproken met de voorzitter van San Salvator over het contact dat zij hebben gehad met 

de bisschop.  

San Salvator heeft, evenals Ekklesia Tilburg, De Korte een felicitatie gestuurd en op de dag van de 

inbezitname van de bisschopszetel ontving hij hun ‘bloemetje van de week’. Vervolgens heeft De 

Korte hen uitgenodigd voor een gesprek. Uit dat gesprek kwam naar voren dat De Korte het contact 

met hen graag wil openhouden en met hen in verbinding wil blijven. Ook in zijn beleidsplan is in 

indirecte bewoordingen iets dergelijks te lezen (Samen bouwen in vertrouwen, bv. pagina 3). Er zijn 

geen concrete plannen voor verder contact. Hier in deze gemeenschapsbijeenkomst wil het bestuur 

graag de reacties peilen voor contact met de bisschop vanuit of namens Ekklesia Tilburg.  

 

Reacties: 

 

1. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van de werkgroepen. 

Welke actie- en leerpunten zijn er voor ons?  

Antwoord: Er komt een verslag over wat is er besproken.  

 

2. Contacten met het bisdom: waarom gaan we niet samen met de 10 Brabantse 

geloofsgemeenschappen in gesprek met Mgr. De Korte en laat het initiatief bij hem of hij met 

ons contact wil hebben.  

- Het is goed om dan te bekijken of alle 10 de gemeenschappen wel dezelfde behoefte hebben 

aan contact.  

- Landelijk is Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen, opgericht vanuit 

Amsterdam en Den Haag. Deze stichting wil contacten met kleine geloofsgemeenschappen 

decentraliseren en kan dit financieel en inhoudelijk ondersteunen.  

- Moeten we de bisschop niet uitnodigen volgend jaar op de ontmoetingsdag?  

- Uitwisseling is heel belangrijk, vooral ook om dat samen te doen met andere 

geloofsgemeenschappen, indien zij hieraan ook behoefte hebben.  

- Waarom willen we contact met een bisschop? Wij zijn een oecumenische club. Dan moeten 

we ook met de PKN contact gaan zoeken. Willen we dat wel?  

 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
http://www.bisdomdenbosch.nl/Lists/Nieuws/ViewForm.aspx?ID=17252
http://www.ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.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 

  

4. Punten voor een volgende gemeenschapsbijeenkomst 

 

1. Namens de werkgroep Liturgie: we maken een rooster en we hebben ons afgevraagd welke 

feest- en gedenkdagen we nu wel en niet willen vieren. Wat mag niet ontbreken in het 

vieringenrooster?   

- Ingebrachte vraag: Moeten/willen wij het romeinse leesrooster hanteren?  

 

 

5. Overige ingebrachte punten 

 

1. Hoe groot zijn we?  

Antwoord: 200 mensen, ong. 126 huisadressen (pastorale eenheden).  

2. Kunnen we na de viering een Kennismakingstafel maken?  

3. Waarom horen we niet iets van de Uitvaartgroep?  

Antwoord: We gaan een afspraak maken voor een volgende vergadering. 

4. In Eindhoven was het idee om in de Vredesweek een oecumenische dienst te houden en dan 

ook met andere religieuze gemeenschappen, bv. joden. Kunnen wij ook zoiets doen?  

Antwoord: Dit hoort op de agenda van de Raad van Kerken (Huub Evers brengt het tijdens de 

eerst volgende bijeenkomst in). Ook waren er al activiteiten n.a.v. de week rond de  nieuwe 

Tilburger. Zoek contact met Thea van Blitterswijk.  

5. Moeten wij als ET iets zeggen over het nieuwe Onze Vader?  

Antwoord: Dat zal de werkgroep Liturgie bespreken. 

6. Werkgroep Liturgie organiseert een themamiddag rond ‘aandachtig voorgaan’. Voor 

voorgangers rond de Schrift.  

7. Werkgroep Liturgie organiseert themabijeenkomsten met ons en PGT rond de Goede Week en 

Pasen.  

 

De vergadering wordt gesloten rond de klok van 14.00 uur. Dank aan alle aanwezigen voor hun 

aandacht en bijdragen. 

 

http://www.ekklesiatilburg.nl/

