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Verslag ontmoetingsdag kleine geloofsgemeenschappen zaterdag 18 november 2017 

 

Op zaterdag 18 november kwamen 80 

genodigden van 22 

geloofsgemeenschappen en 40 

overige  belangstellenden bijeen in de 

Opstandingskerk Tilburg, het thuis van 

Ekklesia Tilburg, voor een landelijke 

ontmoetingsdag. Het thema van deze 

dag was: ‘Autonomie in 

Verbondenheid’. Het programma 

bestond uit inleidingen, zang, een 

gezamenlijke lunch, een Vespers en 

uiteraard veel gelegenheid tot gesprek 

en uitwisseling van ervaringen en 

ideeën.  

 

In dit verslag een samenvatting van de lezingen en een 

foto-impressie van de dag. Dagvoorzitter was Huub Evers, 

voorzitter van Ekklesia Tilburg. De Vespers werd verzorgd 

door Ingrid van Beuzekom en Jan Glorius (beiden lid van de 

werkgroep Liturgie), de muzikale leiding lag bij componist 

en dirigent Evert van Merode en de muzikale begeleiding 

werd verzorgd door Erna Melis.  
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Opening met gezamenlijk zingen 

De dag werd geopend door Huub Evers. Daarna zongen we samen enkele liederen waarvan tekst 

en/of muziek in de meeste gevallen zijn geschreven door Ekklesia Tilburg. In de bijlage bij dit verslag 

staat het programma met de muziek. Daar is ook de geluidsopname van diverse liederen terug te 

vinden.  

(foto’s: dirigent Evert 

van Merode en 

pianiste Erna Melis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr De Korte: Over de toekomst van de kerk 

De eerste inleiding werd verzorgd door Mgr. Dr. Gerard de Korte. 

 

In Nederland is de kerk kwetsbaar geworden, in kwantitatief en in 

kwalitatief opzicht. Alle cijfers laten een daling zien. Ook 

signaleert De Korte  een brede ‘sprakeloosheid’ om het geloof 

onder woorden te brengen. Parochies en kerkgemeenschappen 

noemt hij “relatief gesloten”. Vervolgens neemt De Korte een 

aantal kerkhistorische ontwikkelingen door die zich afspeelden in 

de laatste vijftig jaar: kerkvernieuwingen; verlangen naar 

democratisering en inspraak; ontkerkelijking en ontkerstening en 

tenslotte het ontstaan van wat hij  noemt “nieuwe 

kerkgemeenschappen”.  

 

(Foto: Mgr. G. de Korte) 

 

Mgr. De Korte spreekt zich kritisch uit ten aanzien van het ontstaan en bestaan van nieuwe 

geloofsgemeenschappen. Hij gebruikt termen als “schismatieke daad”, “illegitieme breuken” en 

“onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het doopsel”. Hij stelt ook vraagtekens bij de 

houdbaarheidsdatum van onze geloofsgemeenschappen.  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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De Korte: “Het is een oud gezegde: waar een Bisschop is, is een kerk” 

Aan de andere kant stelt hij zich zeer open op, als bruggenbouwer. In de eerste minuten van zijn 

inleiding komt hij met de uitspraak “Het is een oud gezegde: waar een Bisschop is, is een kerk”. Hij 

toont zich bovendien positief en hoopvol over samenwerken met andere geloofsgemeenschappen, 

zoals de protestantse kerk, de Islamitische gemeenschap en – hij spreekt het niet uit, maar zo lijkt 

het toch tussen de woorden door te klinken - met de nieuwe geloofsgemeenschappen. “We zijn op 

weg naar een nieuwe gestalte van de kerk en als we niet iets doen, dan wordt de marginalisering van 

de kerk voortgezet”. “Misschien”, zo sluit De Korte zijn lezing af, “wordt het tijd voor een 

netwerkenkerk”, waarbij een veelheid aan geloofsgemeenschappen samenwerken en zich 

ontspannen inspannen voor het voortbestaan van de wereldkerk.  

  

Vragen en discussie 

Aansluitend konden de aanwezigen reageren. Onderstaande de reactie van de bisschop op de 

verschillende onderwerpen. 

• Sluiting van kerkgebouwen: 

De Korte: er zijn in het verleden door de kerk fouten gemaakt op basis van een uiterst 

negatieve kijk op de wereld. Volgens het nieuwe beleid gebeurt de kerksluiting nu in overleg 

met de kerkbesturen van de parochies. Wel is duidelijk dat het proces van sluiting wordt 

voortgezet.  

• Grote verschillen in opvattingen van priesters: 

De Korte: het is raadzaam dat in dorpen de meer gemoedelijke priesters zetelen die 

parochianen met verschillende geloofsopvattingen kunnen verbinden. In stedelijke gebieden 

is men meer gewoon om de kerk/priester te kiezen die past bij de eigen opvattingen.  

• Vraag: Hoe kun je liturgie minder saai maken? 

De Korte: Voor jongeren kan gerust gezocht worden naar andere vormen van liturgie. 

• Vraag: Hoe zijn de onafhankelijke geloofsgemeenschappen ontstaan? 

De Korte: dat heeft zoals ik dat zie vooral te maken met keuzes in de liturgie. Maar vanwege 

de grootte van de kerkgemeenschap zijn er bepaalde algemene regels en richtlijnen nodig.  

Aanvulling vanuit de aanwezigen: dat heeft ook te maken met de voorganger/priester. 

• Vraag: welke plaats ziet de bisschop voor lekenvoorgangers in vieringen?  

De Korte: de RK Kerk en nieuwe geloofsgemeenschappen verschillen op dit punt van mening, 

maar we zijn met elkaar in dialoog.  

  

Na afloop werd de bisschop onder groot applaus bedankt voor zijn aanwezigheid en bijdrage.  

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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Lunch, ontmoeting en gespreksgroepen 

Tijdens de lunchpauze was er gelegenheid voor 

ontmoeting. Door heel het gebouw heen waren 

bezoekers informeel met elkaar in gesprek. Ook waren 

diverse personen van Ekklesia Tilburg aanspreekpunt 

over de onderwerpen liturgie, diaconie en bestuurlijke 

aangelegenheden.  Voor ieder onderwerp was een 

hoekje in de Opstandingskerk ingericht.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto’s: lunch) 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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Janneke Stegeman: Ruimte en grenzen van autonomie 

Het middagprogramma werd geopend met het samen zingen van een aantal liederen uit het 

repertoire van Ekklesia Tilburg,  

 

Hierna hield Janneke Stegeman, theoloog van het jaar 

2016/2017, een inleiding over het onderwerp “Autonomie in 

verbondenheid”. De term autonomie is afgeleid van het Grieks 

(autos (zelf) + nomos (wet), autonomos (eigen wetten 

opleggend)) en beschrijft het vrij zijn van extern bestuur. Het 

concept wordt teruggevonden in politiek, technisch, filosofisch, 

geneeskundig, moreel en psychologisch verband. Stegeman ziet 

autonomie binnen de katholieke kerk niet zozeer als ‘op zichzelf 

staand’, ‘los van bestaande structuren’ maar veeleer als ‘jezelf 

zien als individu dat deel uitmaakt van een groter geheel’. Je 

kunt pas wezenlijk autonoom zijn als je de verbondenheid met 

de ander ervaart.  

 

(Foto: Janneke Stegeman) 

 

Autonoom zijn betekent bij jezelf kunnen blijven in een groep of gemeenschap en vanuit jezelf 

kunnen openstaan voor anderen binnen dezelfde gemeenschap. Stegeman: “Velen zien zichzelf als 

individu zonder de verbinding met anderen te zien.”  

 

Door echter autonoom te zijn in verbondenheid, door ook de verbintenis met de gemeenschap te 

zien, zien we onze eigen bijdragen aan die gemeenschap. Autonoom denken over jezelf (als losstaand 

individu) noemt Stegeman ‘gevaarlijk’ voor de kerk. “Je mist namelijk wat je kan bijdragen aan de 

kerk als geheel. Betekenis vinden doe je bovendien niet alleen. Je hebt elkaar nodig om te leren en te 

groeien.” 

 

Autonoom zijn in verbondenheid levert ervaringen op met/van het hoofd en het hart. Het levert op 

dat je jezelf kunt zijn en van hieruit de ander kunt ontmoeten. Door in verbondenheid autonoom te 

zijn, wordt jouw lichaam een groter lichaam. Deze autonomie biedt de persoonlijke ruimte om vanuit 

hier een verbinding met de ander aan te gaan.  

 
Stegeman vatte haar betoog samen in drie stellingen: 

 

1. Autonomie is ruimte van waaruit je een verbintenis aangaat. 

2. Christenzijn is verbonden zijn in één Lichaam. Dat relativeert autonomie. 

3. Als we weten wie we zelf zijn (en bij onszelf kunnen blijven), hoeven we niet bang te zijn de 

ander te ontmoeten. 

 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
http://www.jannekestegeman.com/about-janneke/


 
 

 

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  

6 

  

René Grotenhuis: Autonomie in verbondenheid 

 

De derde inleiding van de dag werd gehouden door René 

Grotenhuis (schrijver van “Van macht ontdaan”). Hij noemt 

zichzelf een ‘hartstochtelijk katholiek’. In zijn betoog richt hij 

zich op de vraag wat vandaag de dag de betekenis is van het 

Christelijk geloof. En in het verlengde hiervan de eerste vraag: 

hoe erg is het als de Katholieke Kerk zou ophouden? 

 

Zijn  antwoord luidt: “Nou, God kan niet tellen, dus Hij vindt het 

niet erg. Wij mensen bepalen de getallen, de maten en het 

gewicht.” 

 

Vraag twee: waarom zijn kerken nu echt van belang? Volgens 

Grotenhuis is de Christelijke boodschap belangrijk in de wereld.  

 

(Foto: René Grotenhuis) 

 

Allereerst vanwege de diaconale activiteiten die uit naam van de Kerk worden verricht. In die zin is 

de wereld heel letterlijk ‘geholpen’ door het bestaan van de Christelijke kerk. In de tweede plaats zijn 

kerken van belang omdat ze de zin van ons bestaan bevragen.  

 

Wat Grotenhuis betreft gaat geloven over geloven in een toekomst. Om dit geloof te vieren kan 

liturgie worden ingezet. Maar liturgie is niet altijd even toegankelijk, zeker niet voor personen die 

niet met liturgische tradities zijn opgevoed en opgegroeid. Grotenhuis is stellig: op traditionele 

liturgie zit de samenleving niet (meer) te wachten. Eucharistie is slechts voor weinigen betekenisvol. 

Jongeren voelen zich vaak niet welkom in een Eucharistieviering. Laten we met elkaar in gesprek 

gaan over wat wij geloven. 

 

Betekent het einde van de Eucharistie het einde van de Kerk? 

Grotenhuis ziet, ook zonder Eucharistie, zeker toekomst voor de kerk. Maar we moeten ons gaan 

bezighouden met hoe we jongeren (en andere doelgroepen) kunnen bereiken. Wat hem betreft kan 

dit door naar ze toe te gaan. En hier hebben we heel veel te leren en te doen.  

 
Grotenhuis rondde zijn betoog af met twee stellingen: 

1. We moeten afkicken van de Eucharistie. 

2. De toekomst van geloven hangt af van de mate waarin we bereid zijn om gesprekken te 

voeren over ons geloof. Kleine geloofsgemeenschappen zijn hiervoor uitermate belangrijk.  

 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
https://www.bol.com/nl/f/van-macht-ontdaan/9200000059343933/
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Discussie over autonomie in verbondenheid 

 

Uitermate jammer dat de PKN en de RK Kerk niet zijn 

samengegaan.  

JS: als vrouw en dominee heb ik persoonlijk niet veel 

behoefte aan integratie met het RK instituut. 

RG: een instituut is een ramp voor geloof. In God is 

diversiteit veelheid en uniformiteit. Diversiteit is van 

grote waarde. 

 

(Foto: in discussie met René Grotenhuis en Janneke 

Stegeman) 

 

JS: in Nederland zijn kerken niet divers en dit geldt ook voor de aanwezigen op deze ontmoetingsdag: 

ze hebben allemaal een witte huidskleur, heel vaak grijze haren en zijn grotendeels hoger opgeleid.  

 

Afkicken van de Eucharistie 

Het is goed om af te kicken van de Eucharistie. Vooral priesters hebben hier ‘last’ van. Het is een 

ritueel dat pas vanaf het einde van de 19e eeuw is geïntroduceerd.  

RG: het is goed om te gaan nadenken over nieuwe vormen van het Tafelritueel.  

JS: bijvoorbeeld een viering samen beginnen met eten en drinken of een agapè-maaltijd 

 

Gemeenschap De Oase: Wat kunnen wij doen aan het imagoprobleem van onze kleine gemeenschap 

We worden gezien als een afscheidingsbeweging, maar zo zien wij onszelf helemaal niet.  

JS: Dat is inderdaad een groot probleem en komt bij meer gemeenschappen voor. 

 

Hoe verhoudt zich de Eucharistie tot de Drieëenheid? 

JS: kerken hebben het godsbeeld versimpeld. Ik zou 

willen afkicken van de systematische theologie. In de 

bijbel staan geen antwoorden van nu. Jezus schudde de 

dingen op die toen opgeschud moesten worden.  

 

Studentenkerk Eindhoven: Laat de vieringen los. 

Organiseer bijvoorbeeld workshops. 

Naar aanleiding van dit ingebrachte punt komen 

aanwezigen met handreikingen rond vieren en bezinnen: 

• Eten en spreken over thema’s 

• Uitwisselingen met vluchtelingen 

• Ontmoeting bv. via stadskloosters  

• Verbindingen zoeken met cultuur (themabijeenkomsten rond films, theater) 

 

http://www.ekklesiatilburg.nl/
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Afsluiting (Vespers en ontmoeting) 

De dag wordt afgesloten met een vesperviering en een 

borrel. 

 

Deze dag is mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van 

een groot aantal vrijwilligers van Ekklesia Tilburg en 

dankzij de financiële ondersteuning van de Zusters van 

Liefde en van de Stichting Ondersteuning Kleine 

Geloofsgemeenschappen. 

 

 

 

 

 

Bronvermelding liederen 

De volgende liederen zijn gezongen tijdens de ontmoetingsdag. Wilt u meer informatie over de 

muziekstukken en/of de partituren bestellen, neem dan contact op met info@ekklesiatilburg.nl 

• De Disgenoten (t: I. Gerhardt, m: Evert van Merode) 

• Een weg om te gaan – openingslied voor de Advent (t: Gerard Swüste, m: Arjan van Baest) 

• Gezegend dit uur (t: Servaas Bellemakers, m: Arjan van Baest) 

• Het visioen zal doorverteld (t: Louis van Tongeren, m: Ad de Keijzer) 

• Ik-ben-er (t: Marieke van Baest, m: Arjan van Baest) 

• Psalm 63 (t: I. Gerhardt en M. van der Zeyde, m: Evert van Merode) 

• U die luistert (t/m: Willem Marie Speelman) 

• Woorden (t: Arthur van Tongeren, m: Arjan van Baest) 

• Zoek zijn aangezicht (t: Lloyd Haft, m: Arjan van Baest) 

 

Bronvermelding foto’s  

De foto’s in dit verslag zijn gemaakt door Ingrid van Beuzekom en Simone Snakenborg. Meer foto’s 

zijn te zien op naam site  

 

Dit verslag is gemaakt door Simone Snakenborg van Ekklesia Tilburg.  

http://www.ekklesiatilburg.nl/
mailto:info@ekklesiatilburg.nl
http://ekklesiatilburg.nl/music_files/20120330_Een_Zegel_op_je_Hart/01_gezegend.mp3
http://ekklesiatilburg.nl/music_files/20040912_Om_Zegen/16%20-%20Ik-Ben-Er.mp3
http://ekklesiatilburg.nl/music_files/19991022_O_Adonai/16%20-%20Woorden.mp3
http://www.proftekst.com/
http://www.ekklesiatilburg.nl/

