
Verslag van de Gemeenschapsbijeenkomst van Ekklesia Tilburg gehouden op 

22 november 2020 

Voorzitter: René Munnik 

Aantal aanwezigen: 25 à 30 personen 

Agenda: 1. Gang van zaken rond de Kerstvieringen 

 2. Eventuele wijziging van de statuten van Ekklesia Tilburg 

 3. Financieel verslag over 2020 tot op heden 

 4. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 

1. Gang van zaken rond de Kerstvieringen 

Ekklesia Tilburg(ET) heeft een afspraak kunnen maken met de Protestantse Gemeente Tilburg(PGT) 

over de vieringen rond Kerst die dit jaar in verband met de coronamaatregelen anders van vorm 

zullen zijn dan we tot nu toe gewend waren. 

ET zal de Kerstavonddienst verzorgen (24 december 21.30 uur) conform onze gebruikelijke vorm. PGT 

zal de viering in de morgen van 25 december verzorgen. Dit jaar is er helaas geen gezamenlijke 

viering. Wel zullen ten behoeve van de thuisblijvers beide vieringen online  te volgen zijn via 

streaming. In de dienst van ET mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn die zich vooraf dienen te 

hebben aangemeld. Het ET-bestuur denkt nog na over de mogelijkheid onze wekelijkse vieringen 

voortaan ten behoeve van de thuisblijvers via streaming uit te zenden. De haalbaarheid hiervan zal 

tevens afhangen van de financiële  gevolgen. De vergadering stemt stilzwijgend in met deze aanpak. 

2. Eventuele wijziging van de statuten van Ekklesia Tilburg 

De statuten van de Stichting ET zijn in 2013 opgesteld en behoeven aanpassing omdat gebleken is dat 

het steeds moeilijker wordt voor bestuur (minimaal 3 personen) en voor de Adviesraad (minimaal 7 

personen) voldoende personen te vinden. We zijn immers een krimpende organisatie. Het bestuur 

overweegt de Adviesraad op te heffen en de verantwoordingstaak neer te leggen bij de 

Gemeenschapsvergadering. Het aantal bijeenkomsten van deze vergadering kan daardoor mogelijk 

toenemen maar zullen steeds in aansluiting op een zondagviering gehouden blijven worden. Uit de 

vergadering komt het verzoek om bij opheffing van de Adviesraad het bestuur dan uit te breiden tot 

bijvoorbeeld 7 personen. De vergadering stemt in met het voorstel van het bestuur dat de suggestie 

van de bestuursuitbreiding  in zijn verdere overweging mee zal nemen. Ook zal het bestuur nagaan of 

het nodig is vast te leggen dat de Gemeenschapsvergadering tenminste uit een aantal personen zal 

moeten bestaan. 

3. Financieel verslag 2020 tot op heden 

De penningmeester laat het financieel overzicht over 2020 verspreiden zoals dat er tot 20 november 

uitziet. Het overzicht wordt bij dit verslag gevoegd. Zij geeft tevens een toelichting  op de cijfers. Ten 

gevolge van de corona zijn er dit jaar veel minder activiteiten en dus kosten geweest dan in de 

planning voorzien was terwijl de financiële bijdragen (collectes, GIVT, donaties) nagenoeg gelijk 



gebleven zijn aan die in voorgaande jaren. Ook heeft PGT minder huurkosten in rekening gebracht 

dan in de begroting voorzien was. Het gevolg van een en ander is dat er een positief saldo resteert. In 

de begroting was daar niet van uitgegaan. Uit de vergadering komt de vraag of de 

pianisten/dirigenten een compensatie hebben of zullen ontvangen vanwege gederfde inkomsten. De 

voorzitter antwoordt dat er inderdaad een compensatie betaald is maar dat nog nagegaan wordt of 

er nog een aanvulling daarop gedaan kan worden, nu de pandemie veel langer duurt dan eerder 

verwacht werd. De vergadering neemt met instemming kennis van de financiële situatie. 

4. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 

Uit de vergadering komt de vraag naar voren of het mogelijk is een beperking aan te brengen in het 

aantal liedbundels die bij de vieringen gebruikt worden. Naast de twee bestaande bundels zijn er ook 

nog soms losse liederen in de orde van dienst. Met name voor nieuwkomers is het daarmee tamelijk 

onoverzichtelijk waar de te zingen liederen te vinden zijn. Het geeft onrust en ongemak tijdens de 

viering.  De voorzitter verwijst naar de totstandkoming van de gele bundel. Die heeft heel veel 

energie en tijd gekost. Opnieuw zo’n traject starten lijkt op grond van die ervaring ondoenlijk.  Vanuit 

de werkgroep Liturgie wordt het aanbod gedaan om terzake met eenvoudige  voorstellen te komen 

die een kleine bijdrage aan het oplossen van het probleem zouden kunnen leveren. Buma- en 

Stemra-aspecten zouden door het bestuur behandeld dienen te worden. Alle liederen uiteindelijk in 

één bundel samenbrengen is echter een onhaalbare zaak. De voorzitter zegt toe het probleem verder 

in bestuur en werkgroep Liturgie nader te bekijken. 

 


