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Vereniging Ekklesia Leiden

Bestuursprogramma 2019-2021
1. Inleiding
De afgelopen twee jaar kende de Ekklesia een intensief gesprek over haar toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de enquête in 2017, de discussies op het Jaarfeest 2018, het onderzoek door Franck Ploum
en het Breed Beraad. Dat gesprek werd ook gestimuleerd door het plan om de Lutherse Kerk te
verwerven, een voornemen dat op een laat moment niet is doorgegaan. Al die discussies en onderzoeken hebben een rijk palet aan inzichten, ideeën en suggesties gegeven. Het Bestuur heeft in haar
jaarlijkse retraite (juni 2019) daar uitvoerig over gesproken, conclusies getrokken en een werklijstje
opgesteld.
2.

Uitgangspunten/context
a. Het Bestuur hecht aan de bestaande kernwaarden van de Ekklesia: inspiratie en verdieping,
verbinding en gemeenschap, betrokkenheid. Zij onderstreept het belang van onze
geloofstaal, onze openheid naar de samenleving toe, inclusiviteit en de noodzaak om te zien
naar elkaar.
b. Binnen het transformatieproces van de Ekklesia blijkt de eigen traditie of ‘cultuur’ (‘geloofstaal’) een belangrijk thema. Zo zijn veel mensen gehecht aan de poëtische taal van Huub
Oosterhuis. Toch is er ook een groep die hoopt op af en toe andere liederen, een andere taal.
Het Bestuur wil vasthouden aan de traditie van de Ekklesia, het goede behouden maar
daarnaast óók ruimte creëren voor vernieuwende initiatieven.
c. Vernieuwing zal om die reden een rustige tempo kennen, stap voor stap en bovenal steeds in
overleg en in samenwerking met de betrokken geledingen plaatsvinden.
d. De vernieuwingsagenda is feitelijk al gaande. Het afgelopen jaar zijn al diverse vernieuwende
activiteiten gestart: de dialoog met de studentenpastores, het oprichten van de
bezoekerspoule voor participanten, de naamswijziging, experimenten bij vieringen etc.
e. Verdere ontwikkeling van de Ekklesia behoeft voldoende randvoorwaarden: menskracht,
financiën, netwerken en meer samenwerking met andere organisaties.

3.

Diversiteit en vernieuwing spiritualiteit
a. Het Bestuur streeft naar continuïteit én vernieuwing bij de Hooglandse Vieringen. De opzet
van onze vieringen blijft zoals het is. Niettemin zoekt het Bestuur in samenwerking met het
Team Vieringen ruimte voor bijvoorbeeld andere vormen bij de overweging (zoals dialoog of
biblioloog). Daarnaast streven we naar minimaal vier maal per jaar een echt ander type
viering (bv. Thomasviering, Stilteviering).
b. Er is reden om een onderzoek te starten naar mogelijke alternatieve vieringen, bijvoorbeeld
mogelijkheden door een doordeweekse viering rond ‘Overdenking, Ontmoeting en
Spiritualiteit’. Denk aan de Bethelkapelviering, Taizéviering, Iona-viering, Stilteviering, Politiek
Avondgebed, een viering in de Franciscaner traditie of een gezamenlijke maaltijd. Het
bestuur hoopt dat de leden die destijds actief waren in de Bethelkapel daarnaar onderzoek
willen doen. Doel is een verbreding, een diversificatie van het vieren. Dat kan resulteren in
een andere manier van gemeenschap zijn, een kweekvijver zijn voor nieuwe werkvormen.
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4.

Muzikale vernieuwing
a. Continuïteit betekent vasthouden aan het rijke en prachtige repertoire van Oosterhuis
liederen.
b. Vernieuwing kan hier vorm krijgen door - gekoppeld aan de thema’s van de vieringen- ook
ruimte te geven voor minimaal één niet-Oosterhuis lied.
c. Daarnaast zoeken we, in goed overleg met Wim de Ru, naar mogelijkheden om met enige
regelmaat een gast- of tweede dirigent te vragen om een dienst te leiden, waarin we zoeken
naar andere kerkmuziek.

5.

Vernieuwing in de diaconie
a. Mensen, vooral jongeren, willen vooral dingen dóen: echt werken aan het ‘koninkrijk van
God’. Continuïteit betekent hier de voortzetting van het Taalprogramma, de samenwerking
met Amnesty International en het programma van de Stuurgroep Diaconie.
b. Het Bestuur heeft veel waardering voor het werk van de Stuurgroep Diaconie. Zij heeft een
mooi boekje uitgebracht dat inzicht geeft in alle 20 ondersteunde projecten. Men zoekt meer
focus en meer impact. Het Bestuur ondersteunt het streven om niet alleen met collectes te
steunen, maar ook projecten te zoeken die een andersoortige inzet vragen van (Ekklesia)
vrijwilligers.

6.

Jeugd en jongerenwerk
a. In de Ekklesia ontmoeten ouders elkaar en onderzoeken hoe zij in deze tijd en in hun
levensfase vorm kunnen geven aan hun leven en aan hun gezin. De Ekklesia gaat door met
het doopritueel en kinderzegen, met terugkomavonden voor doopouders, en met een ‘Kind
en geloof’-groep, met de Kindernevendienst en het programma voor de groep jongeren van
12-18 jaar.
b. Vernieuwing is er sinds dit voorjaar bij de crèche, waar Clémentine en Lieke vertrouwde
gezichten geworden zijn.
c. Daarnaast komt er voor ouders en jonge kinderen binnenkort op de tweede zondag van de
maand een ‘Kerk op schoot’-viering. Aan het begin van deze viering is er gewoon crèche en
zijn de ouders in de kerk. Na de overweging en de daaropvolgende muziek verlaten de
ouders de kerk en gaan naar de crècheruimte. Daar vieren zij samen met hun kinderen een
korte en eenvoudige ‘Kerk op schoot’-dienst.

7.

PR vernieuwing
a. We gaan natuurlijk door met onze digitale Nieuwsbrief, de Hooglandse Nieuwe, publicaties
en persberichten.
b. De opmaak van de Liturgie is begin dit jaar gemoderniseerd.
c. Momenteel wordt de website helemaal vernieuwd. Maar we hebben óók acties nodig gericht
op uitbreiding van het ledental. Het Bestuur wil onderzoeken hoe we door middel van een PR
offensief de Ekklesia beter op de Leidse kaart te zetten.

8.

Jaarthema 2020
a. Het idee van de Werkgroep Lezingen om elk jaar een jaarthema te kiezen wordt door het
Bestuur omarmd. In 2018 en 2019 waren er goede ervaringen met respectievelijk de thema’s
‘Apocalyps’ en ‘Compassie’.
b. Voor 2020 kiest het Bestuur als jaarthema ‘Duurzaamheid’ (zie de bijlage 6b), een thema
waarvan het Bestuur hoopt dat het ons in beweging kan zettenn, dat het verbindend kan
werken. We willen alle groepen/geledingen vragen daaraan een eigen vorm/invulling te
geven. Het thema kan tevens het begin vormen van een nieuw maatschappelijk project én
een dimensie zijn binnen het Jubileum programma.
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