Verklaring beleidsoverleg EBGS / ECP / ZZg 2016
Van 28 februari – 3 maart 2016 hebben delegaties van de Evangelische Broedergemeente Suriname,
de Europees Continentale Provincie en het Zeister Zendingsgenootschap vruchtbaar overleg gehad
over hun onderlinge samenwerking. Dit overleg vindt elke twee jaar plaats, afwisselend in Suriname
en in Nederland.
Bij het overleg is gesproken over een aantal thema’s die van belang zijn voor alle drie partijen en
voor hun onderlinge samenwerking: jeugd, interculturele theologie, zending, diaconie, theologische
opleidingen, capaciteitsopbouw (versterking van het kerkkantoor van de EBGS) en communicatie &
fondsenwerving.
Veel aandacht was er voor het thema jeugd. Partijen hebben samen nagedacht hoe de jongeren
beter en actiever betrokken kunnen worden bij de kerk. Besloten is om onderzoek hiernaar met
elkaar af te stemmen en na te gaan hoe concreet samengewerkt kan worden rond stages en uitwisselingen.
De drie partijen spraken af dat ze zich samen zullen inzetten voor de bevordering van een interculturele theologie en voor de dialoog daarover binnen de Broedergemeente. De thema’s Hernhutter
identiteit en bevrijdingspastoraat vormen hier onderdeel van.
Het ZZg en de ECP zullen de komende tijd samenwerken met de EBGS rond zending van de EBGS in
zowel het binnenland van Suriname als de stad en ook buiten Suriname (Frans Guyana, de eilanden
Curaçao, Aruba en St. Maarten).
Ook bij de verdere ontwikkeling van de diaconale taak van de kerk in Suriname zal worden samengewerkt. De verwachting is dat door de huidige economische situatie in het land het beroep op de
diaconie zal toenemen.
Het Theologisch Seminarie van de EBGS zal verder versterkt worden in het opbouwen en toerusten
van kerkelijk kader voor de Broedergemeente in Suriname. Het uitwisselen van docenten tussen
Suriname en Nederland zal hier in principe onderdeel van zijn.
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een aantal andere zaken zoals het verstrekken van Dagtekstenboekjes, Uniteitszaken en de ontwikkeling van onroerend goed van de Broedergemeente in
Suriname.
De samenwerking tussen de ECP en de EBGS betreft vooral de uitwisseling van ideeën en personen.
Bij de samenwerking tussen het ZZg en de EBGS gaat het naast de uitwisseling van ideeën en personen ook om financiering en mogelijk investeringen.
De afspraken zijn vastgelegd in een Raamovereenkomst die getekend is door de voorzitters van de
drie Hernhutter organisaties.
De EBGS, ECP en het ZZg kijken terug op een gezegend en geslaagd overleg en kijken vooruit naar
actieve samenwerking op bovenstaande gebieden de komende twee jaar.

