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1 Inleiding 

Voor u ligt het vijfde jaarverslag van Ekklesia Tilburg. De naam “Ekklesia Tilburg” wordt in dit verslag 

in twee betekenissen gebruikt: enerzijds de geloofsgemeenschap, anderzijds de stichting met die 

naam. Dit jaarverslag is samengesteld door het stichtingsbestuur. 

 

2 Bestuur 

Het bestuur telt ultimo 2018 vier leden. Het vergaderde 9 keer in 2018: 8-1, 26-2, 26-3, 24-4, 4-6, 23-

8, 1-10, 5-11 en 7-12. Daarnaast namen bestuursleden als gedelegeerd lid deel aan de vergaderingen 

van diverse werkgroepen en participeerden ze aan de Raad van Kerken Tilburg-Goirle en het 

Religieus Beraad Tilburg. Naast de reguliere bestuurstaken werd in 2018 vooral aandacht besteed 

aan: 1) invoering van de AVG, 2) samenwerking met de Protestantse Gemeente Tilburg (PGT) en 3) 

het Beleidsplan 2019. 

 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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3 Adviesraad 

De Adviesraad (AR) vergaderde in 2018 viermaal: 16 januari, 23 april, 27 augustus en 21 

november . Deze laatste vergadering was er een samen met bestuur en communicatie-commissie 

over de toekomst van Ekklesia Tilburg, en de opbrengst van deze vergadering is gedeeld in de 

gemeenschapsbijeenkomst van 25 november 2018 (en is ook basis voor het beleidsplan van 2019).  

De AR bevestigde de benoeming van een nieuw bestuurslid in persoon van Nell Toemen, in de rol van 

interim-voorzitter. Daarnaast namen we afscheid van Esther Peters en hebben we Liesbeth Gommers 

van harte welkom geheten in de AR.  

In de vergaderingen besprak de AR de verlies- en winstrekening en de balans van 2017, 

evenals de begroting van 2018. Ook het jaarverslag van 2017 kwam aan de orde. Daarnaast was een 

belangrijke gespreksonderwerp het voorbestaan van Ekklesia Tilburg; hoe zien we onze toekomst.   

 

4 Werkgroepen 

Hieronder per werkgroep een kort verslag van het jaar.  

 

4.1 Werkgroep Communicatie 

De werkgroep Communicatie verzorgde in 2018 de interne en externe communicatie. De interne had 

– naast de halfjaarlijkse gemeenschapsbijeenkomsten – vooral plaats door middel van mededelingen 

tijdens de vieringen, de maandelijkse Rondzendbrief en de website.  

De externe communicatie gebeurde door middel van de website en de social media 

Facebook, Twitter en LinkedIn. Bovendien gingen er bij bijzondere gelegenheden persberichten uit 

naar de lokale en regionale media en soms ook naar de landelijke media.  

In de stad namen we deel aan het overleg binnen de Raad van Kerken en het Religieus 

Beraad. Daarnaast namen we deel aan activiteiten van 2of3bijEEN, van Bezield Verband en van De 

Nieuwe Liefde. Verder werkten wij samen met andere verwante geloofsgemeenschappen aan de 

vorming van een netwerk.  

Bij gelegenheid van het vijfjarig bestaan publiceerde Brabants Dagblad op 5 september 2018 

een interview met voorzitter en oud-voorzitter over de breuk met Maranatha, de groei naar een 

zelfstandige en onafhankelijke geloofsgemeenschap en de visie op de toekomst: 

www.bd.nl/oisterwijk/nee-een-volkskerk-is-ekklesia-tilburg-niet~a8dc15db/ 

 

4.2 Werkgroep Diaconie 

In 2018 hebben twee personele wisselingen plaatsgevonden in de samenstelling van de werkgroep, 

en zijn we blijven focussen op onze twee hoofdvragen: 

1. Wat is ons diaconale bereik? 

2. Welke mogelijke diaconale nood kan er zijn? 

Hierbij ligt de focus op werken aan bewustwording van de problematiek en uiteraard daadwerkelijke 

hulpverlening. 

 Ad 1. Het diaconaal bereik 

Het diaconaal bereik kaderen we in met behulp van 3 kernwoorden: 

• Betrokkenheid 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
http://www.bd.nl/oisterwijk/nee-een-volkskerk-is-ekklesia-tilburg-niet~a8dc15db/
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• de maatschappelijke vraag (bieden van ondersteuning) 

• lokaal en kleinschalig 

Mogelijke activiteiten en/of projecten die door Diaconie Ekklesia Tilburg kunnen worden opgepakt, 

worden getoetst aan bovenstaande kernwoorden. Zo hebben we ons ingezet voor doelen als de Sop- 

en Zeepplank, Stichting Poels, en de vluchtelingen in Tilburg. Denk verder aan de maandelijkse 

maaltijd bij de Vuurhaard in Udenhout. 

 Ad 2. Mogelijke diaconale nood  

Het gaat om diaconale vragen uit onze gemeenschap en/of de Tilburgse samenleving. We zijn ons 

ervan bewust dat we niet alle vragen uit de Tilburgse samenleving aankunnen. We hebben met 

elkaar de wens uitgesproken om mensen die we niet kunnen helpen dóór te verwijzen naar een 

passende instelling of hulporganisatie. Dit was in 2018 niet nodig. 

We hebben gecollecteerd voor, en actief deelgenomen aan, het project Sinterklaas Voor Iedereen, in 

samenwerking met PGT. Er zijn collectes gehouden, onder meer voor de Sop- en Zeepplank en het 

Noodfonds van het Ronde Tafelhuis. Binnen onze eigen gemeenschap hebben diverse leden de 

nodige beproevingen gekend, zij hebben een steunbetuiging van ons ontvangen. 

 Voor 2019 streven we ernaar projecten te vinden waar we niet enkel met geld maar ook op 

andere manieren ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld door bepaalde thema's onder de 

aandacht te brengen tijdens vieringen, of een gezamenlijke activiteit te organiseren waarbij we 

tegelijkertijd een thema steunen.      

 

4.3 Werkgroep Facilitair 

In 2018 heeft de Werkgroep Facilitair alle praktische werkzaamheden rondom de zondagse vieringen 

verricht. 

 

4.4 Werkgroep Geloofsverdieping 

a. De werkgroep 

2018 was voor deze werkgroep een ‘tussenjaar’, waarin helaas geen activiteiten hebben 

plaatsgevonden. In de afgelopen twee jaar hebben drie leden moeten afhaken en bleef 

enkel ondergetekende over, waardoor het niet goed mogelijk was om aan haar 

doelstellingen tegemoet te komen. We hopen en verwachten dat ze in de toekomst weer uit 

minimaal drie personen zal bestaan. 

 Het is dan mogelijk om enkele bijeenkomsten en/of activiteiten in het komende 

winterhalfjaar voor te bereiden. Wellicht kan er ook contact opgenomen worden met enkele 

andere geloofsgemeenschappen met leerhuisactiviteiten om te vernemen hoe hun 

programma’s worden, of de afgelopen jaren zijn ingevuld.                                                                               

 We zijn vol goede hoop. De samenkomsten van de afgelopen jaren werden, in goede 

samenwerking, mede georganiseerd  met de Protestantse Gemeente Tilburg en we hopen 

dat deze samenwerking in de komende jaren kan worden voortgezet.  

Hierna volgt een kort verslag van studie- en gespreksgroep onder leiding van Leon Segers en 

Nico Meijer Deze groep opereert zelfstandig binnen de werkgroep Geloofsverdieping. 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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b. studie- en gespreksgroep 

De studie- en gespreksgroep onder leiding van Leon Segers heeft zich in winter en voorjaar 

van 2018 gebogen over het boek van Frits de Lange, Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het 

hart van de religie (Ten Have, 2017). De pelgrim als metafoor voor de huidige gelovige 

christen. Vanaf oktober lezen we het boek van Kick Bras, Oog in oog. Christelijke mystiek in 

woord en beeld (Skandalon, 2017). Dit boek geeft  aanleiding tot diepgaande 

geloofsuitwisseling. 

 Het afgelopen jaar hebben we wat meer ruchtbaarheid gegeven aan het bestaan van 

onze gespreksgroep, in eigen kring, maar ook bij de PGT. Er hebben zich daarop vijf nieuwe 

leden gemeld, waarvan drie vanuit de PGT. Het totaal aantal deelnemers is daarmee op 

zestien gekomen. 

De bijeenkomsten zijn tweewekelijks. De gespreksleider mailt voorafgaande aan elke 

bijeenkomst een aantal vragen over het te bespreken hoofdstuk. Alle deelnemers mailen 

vervolgens hun antwoorden terug, welke dan op de bijeenkomst worden besproken. 

4.5 Werkgroep Jeugd en Jongeren 

Iedere zondag verzorgt Ekklesia Tilburg kinderopvang en crèche voor de allerjongsten. Afhankelijk 

van de leeftijd van de kinderen wordt het uurtje ingericht. De ‘kinderkerk’ begint met aansteken van 

kaarsjes en voorlezen uit de kinderbijbel en eindigt met het binnenbrengen van die kaarsjes in de 

viering rond Schrift en Tafel vlak voorafgaand aan de zegenwens en het slotlied. Er is een groepje van 

vijf mensen betrokken bij de bijeenkomsten. Hoewel de opkomst per week niet hoog is (gemiddeld 3 

kinderen per keer) blijven de bijeenkomsten wel doorgang hebben. De leiding van de kinderkerk 

vindt het belangrijk dat ouders van jonge kinderen de gelegenheid hebben in alle rust een Ekklesia-

viering bij te wonen en dat deze kinderen de gelegenheid hebben elkaar te leren kennen en met 

elkaar om te gaan. 

4.6 Werkgroep liturgie 

De werkgroep liturgie bestond in 2018 uit 7 leden en kwam 7 maal bijeen voor een reguliere 

vergadering. Tijdens deze vergaderingen werden de vieringen geëvalueerd en werden de lopende 

zaken rondom de liturgie en de samenwerking met de PGT besproken. 

 In de veertigdagentijd en in de advent heeft de werkgroep gezamenlijke maaltijden met de 

PGT georganiseerd. Ook is er op 1 oktober 2018 een evaluatiegesprek geweest met leden van het 

bestuur, onze werkgroep en het bestuur van de PGT. Het ging over de onderlinge samenwerking en 

de vragen en wrijvingen die daardoor bij sommigen worden opgeroepen. Dit gesprek is in goede 

sfeer en met wederzijds respect gevoerd.  

 Het organiseren van zomervieringen – dit jaar rond ‘goddelijke muziek’ – en het maken van 

de roosters voor voorgangers en allen die een rol hebben in de liturgie, horen ook tot de taken van 

de werkgroep. Het rooster werd in 2017 voor het eerst voor een heel jaar vooruit gepland. Ondanks 

dat er onvermijdelijk wat wisselingen zijn geweest hebben we geconstateerd dat het maken van een 

jaarplanning goed werkt.   

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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 De werkgroep organiseerde drie studiebijeenkomsten voor de voorgangers, die overigens in 

2019 nog een vervolg kregen. Tijdens deze bijeenkomsten werd besproken hoe de vieringen rond de 

tafel met meer creativiteit kunnen worden ingevuld.  

 Vermeldenswaard is dat een kleine werkgroep in opdracht van de werkgroep een liedbundel 

heeft samengesteld die in september in gebruik is genomen. 

 Nieuw in 2018 was ook de Oudjaarviering op de zondag na Kerstmis. Deze viering werd druk 

bezocht en is erg positief ontvangen. 

 Op 9 september hebben we tijdens de viering het eerste lustrum van Ekklesia Tilburg gevierd. 

Verder waren er in 2018 geen speciale vieringen rond, doop, huwelijk of uitvaart. 

Enkele leden van onze geloofsgemeenschap hebben om verschillende reden afscheid van onze 

geloofsgemeenschap moeten nemen. Tijdens de laatste viering waarbij zij aanwezig waren hebben 

we daar steeds kort bij stilgestaan, met een dankwoord en /of gebed.  

4.7 Werkgroep Pastoraat 

De werkgroep pastoraat is een ‘slapende’ werkgroep. Personen die voor deze werkgroep zich ooit 

hebben aangemeld zijn individueel en informeel beschikbaar als aanspreekpunt binnen de 

gemeenschap. Wel is er een pastoraal coördinator, die functioneert als aanspreekpunt binnen en 

buiten de gemeenschap voor pastorale en praktische zaken.  

 

4.8 Uitvaartgroep 

Deze werkgroep heeft in 2018 een uitvaart – op 1 februari – verzorgd.  

 

5 Vanuit de gemeenschap 

5.1 Gemeenschapsbijeenkomsten 

Op 8 april en 25 november 2018 belegde het bestuur twee gemeenschapsbijeenkomsten. 

 Op de agenda van 8 april stonden: 1) de invoering van de AVG privacywetgeving per 1 mei, 

en 2) de positiebepaling van onze gemeenschap aangaande de samenwerking met de Protestantse 

Gemeente Tilburg bij liturgische hoogtijdagen, na de ervaringen tijdens de Goede Week daarvoor. 

 Op de agenda van 25 november stonden: 1) De resultaten van de beraadslagingen met  een 

delegatie van de PGT met betrekking tot liturgische samenwerking, en 2) het concept van het 

beleidsplan voor 2019. 

 Op het afgeschermde gedeelte van de website zijn gedetailleerde verslagen van beide 

bijeenkomsten te downloaden. 

 

5.2 Helmert Woudenberg 

Ter gelegenheid van het eerste lustrum werden leden in staat gesteld om tegen gereduceerde prijs 

de voorstellingen van Mozes door Helmert Woudenberg op 10 april in de Studiozaal van Schouwburg 

Tilburg te bezoeken. Ongeveer 20 mensen namen daaraan deel. 

 

6 Aantal sympathisanten 

Op 29 november 2017 telde Ekklesia Tilburg  in totaal 194 ingeschreven personen waarvan 16 

kinderen, en op 6 november 2018: 192 personen waarvan tevens 16 kinderen. Een lichte krimp van 2 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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personen over het kalenderjaar 2018. Blijkbaar wordt het aantal uitschrijvingen niet gecompenseerd 

door het aantal aanmeldingen. 

 

7  Financiën 

Stichting Ekklesia Tilburg is volledig afhankelijk van giften en kerkbijdragen door mensen die zich bij 

Ekklesia Tilburg betrokken voelen. De begroting voor 2018 beloopt € 25.000, hetzelfde als 

voorgaande jaren. 

7.1 Toelichting inkomsten 

De inkomstenzijde moet worden gedekt door de opbrengsten van collectes en kerkbijdragen, begroot 

op respectievelijk € 4.500 en € 20.380. De daadwerkelijke opbrengst uit collectes bedroeg € 4.310 

(inclusief verrekening kerstavondcollecte), uit kerkbijdragen ontvingen we € 18.124 (inclusief in 2017 

vooruitbetaalde bijdragen voor 2018). Met de begrote en ontvangen € 120 van de studiegroep van 

Leon Segers erbij, dekt dit 90% van de begrote € 25.000. De bijdragen zijn afkomstig van 77 personen; 

dit is een (te) beperkt financieel draagvlak. 

 Overige inkomsten zijn afkomstig van verrekeningen met PGT, € 1.000 nabetaalde subsidie 

voor de ontmoetingsdag in 2017 en betalingen voor de theatervoorstelling Mozes in april. 

7.2 Toelichting uitgaven  

De uitgavenkant van Ekklesia Tilburg kan grofweg in drie min of meer gelijke delen worden 

opgesplitst: huisvesting, muziek en overige kosten. De meeste bedragen zijn in overeenstemming met 

de begroting. Extra uitgaven betreffen € 500 voor de Gele Liedbundel (onder werkgroepen) en de 

uitgaven in het kader van het 1e lustrum (theatervoorstelling april en aangeklede koffie september). 

We sloten 2018 af met een positief jaarresultaat van € 1.589. 

7.3 Extra collectes 

Ook als kleine gemeenschap zijn we in staat het nodige te betekenen voor mensen die onze 

(financiële) hulp goed kunnen gebruiken. Een overzicht van diaconale steun: 

 
Datum Opbrengst Bestemming 

11 maart 2018 € 112,05  Amnesty International (collecteweek 2018; via collectebus) 

Vastenproject € 535,20  sociaal eethuis De Pollepel (Stichting Poels) 

Paaswake € 279,20  Sop- en Zeepplank (Ronde Tafelhuis Tilburg-Noord) 

18/25 november € 263,00  Sinterklaas Voor Iedereen 

Adventsproject € 464,93  Noodfonds Tilburg-Noord (Ronde Tafelhuis) 

Kerstavondcollecte € 495,20  Kerk in Actie/Kinderen in de knel (met en via PGT) 

 

Meer over collectes en extra opbrengsten is te vinden op het interne gedeelte van onze website.  

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
http://www.ekklesiatilburg.nl/
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7.4 Resultaatrekening over 2018 

De resultaatrekening over het jaar 2018 is hieronder weergegeven. 

Balans (in €) 
debet  1-1-2018  31-12-2018   credit  1-1-2018  31-12-2018  

 bank  12.306  14.115   eigen vermogen (EV)  12.306  13.895  
 vleugel  6.000  6.000   EV vleugel  6.000  6.000  
 spaarrekening  9.668  10.568   reserve  9.350  10.100  

      res. onderhoud vleugel  300  450  

     vooruit ontv. bijdragen  0  220  

     totaal ontvangen rentes  18  18  

 27.974  30.683   27.974  30.683  

 
Staat van baten en lasten boekjaar 2018 (in €)  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 Vieringen 

8.1 Algemeen 

Het aantal bezoekers van de vieringen op zondagochtend ligt gemiddeld rond de 40 personen. Er 

worden geen officiële tellingen gehouden. Voor elke viering worden 50 liturgieboekjes gedrukt, dat 

aantal blijkt voldoende. 

 

8.2 Goede Week, Pasen en Kerstavond 

In de Goede Week, tijdens de Paaswake en op Kerstavond werd er samen gevierd met de PGT. Na 

overleg met de kerkenraad van de PGT werd besloten om de gezamenlijke vieringen te laten 

voorafgaan door een of enkele gezamenlijke maaltijdbijeenkomsten ter voorbereiding daarvan. 

 

baten  lasten    
 collecte  4.170   musici  8.941  
 (kerk)bijdragen  18.124   stemmen vleugel en piano  315  
 ontvangsten anders  700   kantoor, bank, verzekering  948  
 opbrengsten vorig boekjaar  1.200   vieringen  1.164  
 bijzondere vieringen  506   betaalde huur  8.398  
 diaconale collectes  1.467  kerstbrood, paaseitjes, etc  69  
 lustrum 225   kosten werkgroepen, bestuur  596  

    onvoorzien  0  

    opbouw reserve  750  

    vrijwilligersvergoeding  0  

    kosten vorig boekjaar  145  

    bijzondere vieringen  406  

    reservering onderhoud vleugel  150  

    diaconale collectes  1.467  

   lustrum 484  

    jaarresultaat  1.589 

 25.422   25.422  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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8.3 Zomervieringen 

Van 24 juni tot 2 september werden de zomervieringen gehouden met als thema ‘Goddelijke 

muziek’. De vieringen hebben een verstillend, meditatief karakter en zijn vrijer in opzet dan andere 

zondagvieringen. Ze worden over het algemeen positief beoordeeld. Ook een aantal bezoekers van 

buitenaf woont de vieringen bij. 

 

8.4 Bijzondere vieringen 

Eerder werd besloten om minstens twee bijzondere vieringen te organiseren: vieringen met een 

bijzondere gastvoorganger of rond een bijzonder thema. In 2018 was dat niet het geval. 

9 Jaarkalender 2018 

In onderstaande jaarkalender treft u alle belangrijke gebeurtenissen van 2018 aan   

Datum Gebeurtenis 

1e zondag vd maand Stiltewandeling o.l.v. Ingrid van Beuzekom (niet in juli en aug.) 

tweewekelijks Studie-/gespreksgroep rond boeken van Frits de Lange en Kick Bras 

8 april 2018 Gemeenschapsbijeenkomst over AVG en relatie met PGT 

10 april 2018 Voorstelling Mozes van Helmert Woudenberg 

9 maart 2018 Eerste lustrum van Stichting Ekklesia Tilburg 

26 maart 2018 Bestuurswisseling: Nell Toemen vervangt tijdelijk Huub Evers (voorz.) en 

Toine van Poppel vervangt Simone Snakenburg (secr.). 

1 mei 2018 Invoering AVG 

24 juni 2018 Laatste viering voor de zomer 

1 juli - 2 sept. 2018 Zomervieringen rond het thema ‘Goddelijke muziek’ 

23 augustus 2018 Bestuurswisseling: René Munnik volgt Nell Toemen op als voorzitter 

9 september 2018 Eerste viering na de zomer; 1e lustrum gemeenschap Ekklesia Tilburg; 

ingebruikname van de nieuwe zangbundel. 

1 oktober 2018 Vergadering bestuur ET en kerkenraad PGT over samenwerking 

6 oktober 2018 Ekklesia Tilburg vertegenwoordigd op contactdag kleine 
geloofsgemeenschappen in de Boskapel in Nijmegen 

24 oktober 2018 Eerste maaltijdbijeenkomst ‘Samen op weg naar Kerstmis’ met PGT 

21 november 2018 Bijeenkomst Bestuur, AR en werkgr. Comm. over toekomstbeleid 

25 november 2018 Gemeenschapsbijeenkomst over conceptbeleidsplan 2019 

12 december 2018 Tweede maaltijdbijeenkomst ‘Samen op weg naar Kerstmis’ met PGT 

30 december 2018 Eerste maal ‘oudjaarsviering’. 

10 Dank 

Wij danken eenieder die zich in 2018 inzette voor Ekklesia Tilburg en meewerkte aan dit jaarverslag. 

René Munnik (voorzitter) 

Toine van Poppel (secretaris) 

Arthur van Tongeren (penningmeester) 

Nell Toemen (algemeen bestuurslid) 

http://www.ekklesiatilburg.nl/

