Jaarverslag 2019 Vereniging Ekklesia Amsterdam
Algemeen
De Vereniging Ekklesia Amsterdam (VEA) wil een inspirerende vrijplaats zijn waar het geloof in en - de
hoop op een betere wereld van 'alles voor allen' worden gekoesterd. Zij vindt - haar inspiratie
daarvoor in de Bijbel, zoals die binnen de VEA -- sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw
opnieuw wordt vertolkt en - uitgelegd. Zij beschouwt de Bijbel als haar voornaamste inspiratiebron en
probeert deze te bevrijden van dogmatische interpretaties. Zij leest de Bijbel als een boek van
bevrijding en zoekt van daaruit aansluiting bij de eigen levenservaring en andere verrijkende
bronnen.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en belast met de voorbereiding, de nadere
uitwerking en de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering en met de verzorging
van al hetgeen tot de dagelijks gang van zaken - behoort. In het bijzonder is het bestuur
gesprekspartner en klankbord voor het - - liturgisch team.
De VEA werkt zeer nauw samen met de Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam (SELA). De SELA
heeft ten doel het bevorderen van de studie van de Bijbel en de daaruit voortkomende geloofstradities
als ‘Groot verhaal’, ten dienste van het persoonlijke en maatschappelijke leven van een zo groot
mogelijk publiek. VEA en SELA zijn ca 60 jaar geleden uit dezelfde vernieuwende beweging ontstaan.
De reden, dat voor de organisatie van de activiteiten in twee rechtspersonen is gekozen, ligt in het feit,
dat de SELA zich (ook) tot andere doelgroepen richt dan de VEA. In de vernieuwde statuten van SELA
en VEA werd deze structuur eind 2017 opnieuw vastgelegd door de ALV van de VEA. Het bestuur van
de vereniging bestaat tot op dit moment uit dezelfde personen als het bestuur van de stichting.
VEA en SELA beogen hun doelen te bereiken door onder meer: borg te staan voor de
voortgang van en vorm te geven aan de diensten van de VEA, waarin het Bijbelverhaal
uitgelegd, gevierd en muzikaal vertolkt wordt; de aanstelling van deskundige en geschikte
medewerkers, waaruit tevens het liturgisch team voor de VEA wordt samengesteld; het
bevorderen van nieuwe literaire en muzikale vormen; regelmatige leerhuisbijeenkomsten voor
belangstellenden, waarin de persoonlijke reflectie op en actualisering van het bijbelverhaal,
geloofstradities en andere hiermee samenhangende verrijkende bronnen een centrale rol spelen.
De Ekklesia als gemeenschap functioneert dankzij de vele vrijwilligers die week in week uit het werk
verrichten, waardoor er überhaupt een levende gemeenschap kan zijn. Te noemen zijn o.a. de
voorbereiding en ontvangst op zondag, de koffiegroep, de kinderkring, het koor, de weekbrief en de
bezoekgroep. Het bestuur is al deze vrijwilligers zeer erkentelijk.
In De Rode Hoed werden weer 40 diensten georganiseerd, die blijkens de evaluatiebijeenkomst
wederom gemiddeld goed gewaardeerd werden. Uitgezonderd de hoogtijdagen zijn er circa 125-150
bezoekers op zondag inclusief koor. Hoewel daar geen exacte gegevens over zijn is tegelijkertijd vast
te stellen, dat de bezetting bij de zondagse diensten langzaam qua gemiddelde terugloopt.. Er wordt
daarom nagedacht hoe deze trend is te keren door wellicht (ver)nieuwe activiteiten. Tegelijkertijd is er
de door de leden geuite wens te behouden wat voor onze Ekklesia als essentieel en waardevol wordt
geacht aangaande liturgie en muziek. Hierbij is uiteraard te betrekken, dat onze situatie van vergrijzing
en minder frequent bezoek bepaald niet uniek is.
Het bestuur vergaderde in 2019 zeven maal. Hier is het liturgisch team altijd geheel of gedeeltelijk bij
aanwezig. Er vonden twee goed bezochte ALV’s plaats, op 19-5 en op 24-11. Daarnaast werd er
wederom een zogenaamde ‘heidag’ georganiseerd, waarin over de toekomst werd nagedacht van VEA
en SELA door bestuur en liturgisch team. Tevens vond er een enquête plaats onder de leden, een
brainstorm na de midzomerdienst en werd met een gespreksgroep bestaande uit 16 leden in drie
sessies van gedachten gewisseld over de toekomst van VEA en SELA. De uitkomsten hiervan werden
onder meer gepresenteerd in de ALV van 24 november. De denklijnen die hier werden gepresenteerd,
zijn in 2020 doorontwikkeld en hebben inmiddels geresulteerd in een nieuw opgerichte Stichting
Tegentij. Hierin worden vanaf 1-1-2021 de leerhuisactiviteiten van SELA ondergebracht. De Stichting is
een samenwerking in Groot-Amsterdam van een aantal kerken en instellingen, waarmee getracht zal
worden de doelstellingen van voorheen SELA voort te zetten en van nieuwe impulsen te voorzien.
Tegentij zal als stichting, weliswaar nauw samenwerken met VEA, maar inhoudelijk en financieel
geheel zelfstandig functioneren met een eigen bestuur en raad van toezicht. Of dit ambitieuze plan lukt
hangt mede af van de financiële steun die het bestuur van Tegentij in de tweede helft van 2020

probeert bijeen te krijgen. Lukt dit niet, dan zijn ingrijpende (personele) maatregelen inzake SELA
onvermijdelijk gezien de hier boven geschetste situatie inzake de overeenkomst met Amerborgh.
Financiële gang van zaken 2019 VEA
De achterliggende jaren is de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de leden voor het
financiële reilen en zeilen van de Ekklesia. Dit mede in verband met de veranderende relatie met
Amerborgh (zie hieronder). De gemeenschap heeft hierop positief gereageerd, zoals ook blijkt uit de
cijfers over 2019.
Het tekort over 2019 (-€7.149) is lager uitgevallen dan het tekort over 2018 (-€31.746). Oorzaken zijn
de hogere bijdragen van de leden (+€14.470) en lagere kosten (-€10.127). Ook ten opzichte van de
begroting voor 2019 (-€28.840) was het tekort aanzienlijk lager. Met nadruk wil het bestuur ook hier
haar waardering uitspreken voor de financiële bijdragen die de leden ook in 2019 weer brachten tot een
totaal van bijna € 160.000.
Dit is op zichzelf een positieve ontwikkeling, maar dit laat onverlet dat we in 2020 en volgende jaren
nog scherper op de kosten zullen moeten letten teneinde een neutraal of klein positief resultaat te
realiseren. Daarbij is tevens te betrekken, dat we door de corona-pandemie in grote onzekerheid over
de toekomst verkeren.
De kascommissie, bestaande uit R.J. Scheper en F.P.M. Garnier, controleerde d.d. 9 juni 2020 (dit late
tijdstip i.v.m. corona) de stukken, gaf daarop een goedkeurende verklaring af en sprak haar waardering
uit voor de gevoerde administratie en het financieel beheer.
Relatie met Amerborgh / Amerpodia
In de achterliggende jaren zijn Ekklesia en SELA ruimhartig ondersteund door Amerborgh / Amerpodia.
Deze steun, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn, werd in 2017 aangepast aan gewijzigde omstandigheden
en vorm gegeven in een nieuwe overeenkomst. Deze regeling geldt tot ultimo 2020. Op basis van de
informatie die ons nu ter beschikking staat (juli 2020) zal er na 2020 geen sprake meer zijn van
financiële ondersteuning voor SELA, waar de overeenkomst met name betrekking op had.
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