Statuut
van de

Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)
in Nederland

HOOFDSTUK I. DE CONTINENTALE UNITEITSPROVINCIE
§1
1. De Europees-Continentale Provincie [van de Evangelische Broedergemeente],
hierna te noemen ECP is een kerkprovincie van de wereldwijde Broeder-Uniteit
(Moravian Church).
2. De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk, die overeenkomstig de kerkorde zelfstandig is.
3. De Europees-Continentale Provincie is een verband van Gemeenten, Werkgroepen, Sociëteiten, Diaconale Instellingen, Scholen en Zendingsorganisaties
in Duitsland, Denemarken, Estland, Letland, Nederland, Zweden en
Zwitserland.
HOOFDSTUK II. LIDMAATSCHAP
§2
1. Het lidmaatschap van de Evangelische Broedergemeente wordt verkregen door
doop, of door opname in een gemeente.
2. Het lidmaatschap eindigt door een schriftelijke opzegging, of door een Oudstenraadsbesluit tot verwijdering uit het ledenregister.
3. Het lidmaatschap van een gemeente eindigt niet door verhuizing naar buiten
een plaatselijke gemeente.
§ 3
Ieder volwassen lid is verplicht naar mate van zijn inkomen een jaarlijkse
bijdrage te betalen ten behoeve van het werk in de gemeente en de BroederUniteit (§ 1482,1 KO)
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HOOFDSTUK III. DE SYNODE
§ 4
1. De synode van de ECP is de rechtsgeldige vertegenwoordiging van de ECP en
neemt rechtsgeldige besluiten over de kerkelijke instituten en over de
liturgische vormen van de ECP en de gemeenten; zij stelt de Kerkorde en het
Statuut vast.
2. Zij kiest het Provinciaal Bestuur, draagt aan hem de leiding, het beheer en de
vertegenwoordiging van de ECP over, en verleent decharge.
3. Zij kiest de bisschoppen voor de wereldwijde Broeder-Uniteit en de afgevaardigden voor de synode van de wereldwijde Broeder-Uniteit.
§5
1. De synode bestaat uit gekozen afgevaardigden van de gemeenten, uit gekozen
vertegenwoordigers van de predikanten, uit ambtelijke en door het Provinciaal
Bestuur beroepen leden.
2. De uitoefening van het stemrecht van de gemeente is voorbehouden aan de
gemeenten die een kerkelijke bijdrage aan de ECP hebben voldaan.
3. De afgevaardigden zijn vertegenwoordigers van de ECP en niet gebonden aan
de kiezers die hen hebben afgevaardigd.
§6
De verkiezing van de afgevaardigden geschiedt overeenkomstig de door de synode
vastgelegde geografische grenzen
§7
De afgevaardigden worden volgens de bepalingen in de kerkorde op grond van het
algemeen kiesrecht in een geheime stemming gekozen door persoonlijke of
schriftelijke stemming.
§8
1 Kiesgerechtigd zijn alle leden van de Broedergemeente, die in het
ledenregister staan ingeschreven en alle rechten en plichten van een lid
aanvaard hebben.
2

Verkiesbaar zijn alle kiesgerechtigde leden die sinds twee jaar lid zijn van de
Broedergemeente.
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§9
De Synode wordt voor een periode van 6 jaar gekozen en vergadert normaliter één
maal per twee jaar.
§ 10
Het Provinciaal Bestuur kan een buitengewone synodevergadering uitschrijven. Het
is hiertoe verplicht, indien de meerderheid van de stemgerechtigde synodeleden, of
van de Intersynodale Financiële Commissie of een derde van de Oudstenraden van
de gemeenten dit wensen.
§ 11
1. De Synode controleert de legitimatie-documenten van de afgevaardigden en
beslist over de geldigheid van de verkiezing.
2. De Synode kiest voor iedere vergadering een synodebestuur.
3. De Synode beslist over het reglement van orde en de agenda.
§ 12
1. Besluiten van de synode worden genomen met gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden.
2. Voor het wijzigen van het Statuut of de kerkorde is een tweederde meerderheid
nodig. Bij verkiezingen is een absolute meerderheid in de eerste twee ronden
vereist.
3. De besluiten van de synode worden in de “Besluiten en Verklaringen van de
Synode” vastgelegd, en treden in werking na publicatie door het Provinciaal Bestuur, voorzover de Synode niet anders beslist.

HOOFDSTUK IV. HET PROVINCIAAL BESTUUR VAN DE ECP
§ 13
1. Het Provinciaal Bestuur (PB) is de door de Synode gekozen kerkleiding, en is
aan haar verantwoording schuldig. Het bestaat uit minstens drie personen.
2. Leden van het PB worden telkens voor zes jaar gekozen. Verkiesbaar zijn alle
leden van de ECP die kiesgerechtigd zijn voor de synode. De synode kan in uitzonderingsgevallen hiervan afwijken.
§ 14
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Bij het tussentijds aftreden van een lid van het PB kan de vacature onvervuld blijven
indien binnen zes maanden een vergadering van de Synode wordt gehouden; in het
andere geval kan het Synodebestuur een schriftelijke tussentijdse verkiezing houden.
§ 15
Het PB kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De verkiezing
wordt vastgelegd in de notulen van het PB. Een uittreksel hiervan dient als legitimatie.
§ 16
Het Provinciaal Bestuur vertegenwoordigt de Broeder-Uniteit naar buiten.
Oorkonden en andere juridisch belangrijke wilsverklaringen hebben voor hun
juridische geldigheid naast het zegel ook de handtekening van de voorzitter of
zijn plaatsvervanger en van een ander lid nodig. Dit geldt niet voor
verklaringen op grond van een in de vorm van zin 2 uitgereikte volmacht. Het
Provinciaal Bestuur kan afzonderlijke leden volmacht tot ondertekening
verlenen. Leden van het Provinciaal Bestuur die toegerust zijn met volmacht
tot afzonderlijke ondertekening hebben het recht machtiging aan derden te
verlenen. (§ 1439,1 KO).
§ 17
Het Provinciaal Bestuur heeft de beschikking over het zegel van de BroederUniteit (§ 1439,2 KO).
§ 18
1. Het PB heeft het recht beheersreglementen vast te stellen.
2. Het PB beslist in gevallen, waar de bepalingen van het statuut en de kerkorde
onvolledig of voor verschillende uitleg vatbaar schijnen, tot de eerstvolgende
synode.

HOOFDSTUK V. De Intersynodale Financiële Commissie
§ 19
1. De synode kiest met het oog op de financiën en het vermogen van de BroederUniteit een intersynodale Financiële Commissie, die over de begroting, de
jaarrekening, het winst- of verliessaldo, de vermogenspositie èn de geconsolideerde jaarrekening beslist. (§§ 1439.14, 1494 KO). In de besluiten moet
steeds vermeld worden of de Financiële Commissie al of niet voorstelt het PB
te dechargeren.
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2. De Financiële Commissie is aan de Synode verantwoording verschuldigd en
wordt door haar gedechargeerd.
3. De synode kan op grond van de verslaglegging van de Financiële Commissie
aan het Provinciaal Bestuur decharge verlenen, zonder zelf kennis te moeten
nemen van alle bijzonderheden.
§ 20.
1. De Financiële Commissie kiest een voorzitter en een vice-voorzitter. Deze zijn
ook de verslagleggers.
2. De vergaderingen van de Financiële Commissie worden bijgewoond door de
leden van het PB, zonder stemrecht.

HOOFDSTUK VI. GEESTELIJKE DIENST
§ 21.
1. Het in de wereldwijde Broeder Uniteit ingestelde geestelijk ambt, kent een
diaconus, een presbyter en een bisschop. Wie geordend is tot diaconus is gerechtigd de sacramenten te bedienen.
2. Een bisschop heeft het recht een diaconus te ordenen of een presbyter in te
zegenen, en dit alleen in opdracht van het Provinciaal Bestuur. De inzegening
tot bisschop geschiedt in opdracht van de synode.
3. Het bisschopsambt houdt geen bestuursbevoegdheid in.

HOOFDSTUK VII. DE GEMEENTEN
§ 22.
1. De gemeenten verkrijgen hun kerkelijke rechten door een synodebesluit.
2. Oudstenraden en predikanten zijn samen verantwoordelijk voor de pastorale
zorg, de leiding en het beheer van de gemeente.
3. De leiding en het beheer van de gemeenten staan onder toezicht van het PB.
Oudstenraad en predikant zijn aan het PB verantwoording verschuldigd.

DEEL A. DE OUDSTENRAAD
§ 23.
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1. De Oudstenraad geeft leiding aan en vertegenwoordigt de gemeente.
2. De Oudstenraad bestaat uit gekozen en ambtshalve leden. Het aantal gekozen
leden wordt voor elke gemeente met het PB overeengekomen. Het aantal gekozen leden moet groter zijn dan het aantal ambtshalve leden.
3. De Oudstenraadsleden worden overeenkomstig de voorschriften uit de Kerkorde door de kiesgerechtigde leden op grond van een algemeen kiesrecht in een
geheime verkiezing voor zes jaar gekozen door persoonlijke- of schriftelijke
stemming.

1.

§ 24.
Kiesgerechtigd zijn alle leden van de Broeder-Uniteit, die in het
ledenregister staan ingeschreven en alle rechten en plichten van een lid
aanvaard hebben.

2. Verkiesbaar zijn alle leden, die sinds twee jaar lid zijn van de
Broedergemeente. Over uitzonderingen beslist het Provinciaal Bestuur
§ 25.
De Oudstenraad kiest na iedere nieuwe verkiezing zijn voorzitter en vice-voorzitter.
§ 26.
1. De Oudstenraad komt in de regel eenmaal per maand bijeen, echter minstens
vier maal per jaar. Wanneer minstens eenderde van de leden met opgave van
reden dit wenst, moet de Oudstenraad bijeengeroepen worden.
2. Bij besluiten beslist de meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
geldt dat er geen besluit is genomen.
§ 27.
1. De Oudstenraad beslist over de opname van leden in de Broedergemeente en
bevestigt de volledige aanvaarding van rechten en plichten door de leden overeenkomstig § 1004,2 (§ 1460,6 KO)
2. De Oudstenraad beslist over de begroting, keurt de jaarrekening goed en geeft
aan de penningmeester décharge na acceptatie door het PB. (§ § 1439,3.
1486-1491 KO). Hij beheert het vermogen van de gemeente, en heeft bij een
belangrijke wijziging in het vermogen vooraf toestemming nodig van het PB. (§
1485,1 KO). Hij zorgt voor afdracht van de kerkelijke bijdragen. (§ § 1482.
1460,9 KO)

3. Hij vertegenwoordigt de gemeente in alle rechtszaken (§ 1460,11 KO).
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4. Als ambtszegel gebruikt hij het kerkzegel van de gemeente (§ 1460,13 KO)
§ 28.
Oorkonden en andere juridisch belangrijke wilsverklaringen hebben om
rechtsgeldig te zijn naast het kerkzegel ook de handtekening van de voorzitter of
vice-voorzitter en twee leden van de Oudstenraad nodig. Dit geldt niet voor
verklaringen op grond van een in de vorm van zin 1 uitgereikte volmacht. (§
1460,12 KO).

§ 29.
Als ambtelijke verklaring ontvangt de Oudstenraad van het PB een legitimatie.

B. DE GEMEENTEVERGADERING
§ 30.
1. De gemeentevergadering is de bijeenkomst van de voor de Synode kiesgerechtigde leden van een gemeente.
2. Bijeenkomsten van de gemeentevergadering worden in de regel twee maal per
jaar gehouden, naar gelang de behoefte, of op schriftelijk verzoek van minstens
een tiende van haar leden.

VIII. HET WERKTERREIN VAN DE EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE.
§ 31.
De samenwerking van de Broeder-Uniteit met andere kerken dient de eenheid van
de Kerk van Christus en het haar opgedragen getuigenis in de wereld.
§ 32.
1. De Evangelische Broedergemeente erkent in het deelnemen aan de Zending
van God een wezenlijk kenmerk van de Kerk, en beschouwt dit als een van
haar belangrijke taken.
2. De zendingsopdracht geldt voor de hele Broeder-Uniteit en de gemeenten, doch
in het bijzonder
·
·
·
·

Het Zeister Zendingsgenootschap te Zeist
De Herrnhuter Missionshilfe e.V. te Bad Boll / Duitsland
Mission der Brüdergemeine (Schweizer Zweig) te Basel / Zwitserland
Brødremenighedens Danske Mission te Christiansfeld / Denemarken
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·

De Zweedse zendingsvereniging te Stockholm / Zweden

3. Er bestaat geen vermogensrechtelijke binding tussen genoemde rechtspersonen, noch onderling noch met de Broeder-Uniteit.
§ 33
Ook de christelijke diaconie is een taak van de Evangelische Broedergemeente en
wordt door de gemeenten en de gehele Broeder-Uniteit uitgevoerd.
§ 34
De Evangelische Broedergemeente sticht en onderhoudt onderwijs-instellingen, met
name scholen, internaten en tehuizen.

IX. HET VERMOGEN VAN DE KERKPROVINCIE EN HAAR GEMEENTEN
§ 35.
Tussen de vermogens van de Broeder-Uniteit en de afzonderlijke gemeenten
bestaat geen wederzijdse aansprakelijkheid.
§ 36.
De geldmiddelen van de Broeder-Uniteit dienen uitsluitend doelen van kerkelijke,
algemeen nut beogende en charitatieve aard.
§ 37.
De geldmiddelen van de gemeenten dienen uitsluitend doelen van kerkelijke,
algemeen nut beogende en charitatieve aard.

Zeist, april 2010
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