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De Evangelische Broedergemeente in Nederland
op weg
Kernpunten van een beleid 2018-2020
De Evangelische Broedergemeente in Nederland is een wettelijk erkende
kerkgenootschap. Kerkordelijk is zij deel van de Europees-Continentale
kerkprovincie van de Evangelische Broedergemeente (Moravian Church).
De Evangelische Broedergemeente is in Nederland sinds 1736 gevestigd. Vanaf de 60er jaren van de
20e eeuw is er een aantal gemeenten - vooral door de komst van leden van de Evangelische Broedergemeente uit Suriname - in de grote steden gesticht.
De Evangelische Broedergemeente heeft als doel van al haar werk het evangelie van de liefde van
God voor alle mensen uit te dragen met woord en daad. Aan dit doel werkt zij in haar gemeenten,
met de specifieke organisaties voor vrouwen, mannen en jongeren en in samenwerking met het Zeister Zendingsgenootschap. Daarbij is haar een wereldwijd perspectief eigen: zij weet zich als onderdeel van een wereldwijde kerk (de Unitas Fratrum of Moravian Church).

Het visieproces van de ECP en een beleidsnotitie van de EBGN
Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft hij ons laten zien hoe God is. Hij heeft ons
liefde, vergeving en gemeenschap geleerd en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het
kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in hem, ook als wij falen of schuldig zijn. Hij
komt ons als broeder tegemoet die ons bevrijdt. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te
geven en stelt ons hiertoe instaat. (Uit het visiedocument 2012)
Na een proces van consultaties en gesprekken, die een aantal jaren heeft geduurd, heeft de Synode
van de Europees-Continentale Provincie (ECP) in het jaar 2012 een visiedocument opgesteld. Het is te
vinden op de website van de EBG in Nederland (www.ebg.nl). Op dit moment zijn het Provinciaal Bestuur en andere organen van de ECP en de EBGN bezig met de effectuering ervan. In de tussentijd is in
de ECP een aantal toekomstgerichte projecten op gang gekomen, die elkaar aanvullen. Het Provinciaal
Bestuur is een proces begonnen om deze projecten met elkaar te verbinden en tot een proces van
beleid voor de ECP als geheel te komen.
DOEL

Het beleidsproces voor de ECP als geheel wordt in de EBGN omgezet.

(Eind 2020)

De EBGN als kerkgenootschap met twee tradities
In onze kerk vinden verscheidene culturen, talen en tradities hun thuis. Deze veelkleurigheid vormt
ons kerkelijk leven, verrijkt ons en daagt ons uit. Wij stellen ons open voor de ontmoeting met mensen die anders leven en geloven dan wijzelf. Omdat migratie een grote invloed uitoefent op onze
kerk, vormen grenzen voor ons geen belemmering. Wij geven vorm aan eenheid in verscheidenheid.
(Uit het visiedocument 2012)
De Evangelische Broedergemeente heeft in Nederland vanaf de 18e eeuw een geschiedenis, die lange
tijd vooral met de gemeente Zeist verbonden werd. Hier kreeg de Europese tradities van de Broedergemeente (architectuur, liturgie, muziek, bedrijfsleven en Zending) een eigen Nederlands gezicht.
Maar de EBGN is meer dan Zeist. Zij is een kerkgenootschap waar naast de Europese traditie van de
Hernhutters ook de Surinaamse traditie een belangrijke rol speelt. Deze tradities vindt men vooral in
de gemeenten in de grote steden en in de diaspora. Beide tradities met elkaar in gesprek te brengen
is een van de taken, die de EBGN eigen is. De dubbele gestalte van de Broedergemeente in Nederland – een kerk, die al sinds de 18e eeuw in Nederland gevestigd is en een kerk, die haar existentie te

1

Beleidsplan Evangelische Broedergemeente in Nederland 2018 – 2020

danken heeft aan de komst van zusters en broeders uit Suriname, geeft aan haar bijzondere mogelijkheden, uitdagingen en verantwoordelijkheden. Omwille van deze gestalte werkt de Evangelische
Broedergemeente mee in de oecumenische organisatie van migrantenkerken SKIN.
DOEL

De EBGN participeert sterker in de concrete activiteiten van SKIN.

(Eind 2018)

Het hoort tot de verantwoordelijkheden van de Evangelische Broedergemeente zich actief bezig te
houden met de verwerking van het verleden van de Zending van de Broedergemeente in de tijd van
de slavernij. Hiermee is voor en na 1 juli 2013 een begin gemaakt, toen in Suriname en in Nederland
het gedenken van 150 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname en op de toenmalige Nederlandse
Antillen plaatsvond. Voor ons werd toen duidelijk: de Broedergemeente had een ambivalente houding tegenover de slavernij.
In een verklaring uit het jaar 2013 heeft het Provinciaal Bestuur de volgende uitdagingen benoemd:
Ø De geschiedenis van de zending moet – ook met het oog op haar problematische aspecten
– opnieuw onderzocht en verwerkt worden.
Ø Er moet worden onderzocht, in hoeverre theologische tradities en culturele denkpatronen
ertoe hebben geleid dat onze kerk zich onkritisch heeft aangepast aan economische en
politieke belangen. Zo kunnen wij ertoe bijdragen dat vandaag en in de toekomst zulke en
andere verkeerde ontwikkelingen op tijd worden erkend en afgewend.
Ø Wat de structuren in onze kerk, haar gemeenten, organen en instellingen betreft moet
worden onderzocht of zij de gelijkgerechtigde participatie van alle leden, onafhankelijk van
hun etnische achtergrond en culturele verbondenheid toelaten en versterken.
Ø Directe gesprekken tussen de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte broeders en zusters
en de nakomelingen van de zendelingen willen wij mogelijk maken en bevorderen. Deze
gesprekken in de gemeenten en daarbuiten dienen ertoe te helpen het verleden te begrijpen en elkaar vandaag de dag als zusters en broeders te aanvaarden om gezamenlijk te
kunnen getuigen van de vergevende liefde van Jezus Christus.
Een eerste structurele verandering is op de Synode van 2016 besloten. De gemeenten zullen vanaf
2018 niet meer allen hetzelfde aantal afgevaardigden hebben, maar het aantal afgevaardigden zal
gerelateerd zijn aan het aantal stemgerechtigde gemeenteleden. Daardoor kan de regio Nederland
(waar er grotere gemeenten zijn) beter gerepresenteerd worden. Maar nog steeds moet onderzoek
gedaan worden, hoe de structuren van leiding in onze kerk (Provinciaal Bestuur, intersynodale commissies etc.) moeten veranderen om de gelijkgerechtigde participatie van alle leden van onze kerk
mogelijk te maken.
DOEL

De verklaring van 2013 wordt in concrete stappen vertaald. Aan de stappen wordt gewerkt.
(Streefdatum: miniconferentie NL zomer 2018, conferentie ECP zomer 2019)

Er is een grote behoefte aan predikanten uit de Surinaams-Nederlandse cultuur voor de gemeenten in
Nederland. Op dit moment studeren vier vrouwen met een Surinaams-Nederlandse achtergrond theologie. Het is een opdracht voor het Provinciaal Bestuur en de Centrale Raad deze zusters te begeleiden
en hun zo mogelijk door te laten stromen naar het ambt van predikante.
DOEL

Theologische studenten worden begeleid naar een participatie in het ambt van predikante
(Streefdatum: 2022 / 2024)

Haar geschiedenis als migrantenkerk (zowel in de 18e als in de 20e eeuw is voor de Broedergemeente
reden om ook verantwoording te nemen voor migranten en vluchtelingen in onze tijd. Daarom heeft
de Synode 2016 het werk met vluchtelingen als een belangrijk taakgebied van de Broedergemeente
geïdentificeerd. Hoe dit binnen de Nederlandse gemeenten gestalte kan krijgen moet nog uitgezocht
worden.
DOEL

De gemeenten van de EBGN nemen verantwoording voor vluchtelingen en migranten. Enkele
concrete projecten van gemeenten worden ondersteunt of geïnitieerd.
(Streefdatum: eind 2018)
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Eenheid in verscheidenheid
Door Jezus zijn wij zusters en broeders. Zoals hij willen wij aandacht geven aan minder bedeelden en
elkaar respecteren, ook in conflicten. Wij waarderen elkaar als mensen met verschillende overtuigingen, talenten en verhalen en brengen deze in onze geloofsgemeenschap in. Wij kennen geen rangen
of standen. (Uit het visiedocument 2012)
De EBGN bestaat uit gemeenten en diasporawerk die allen een eigen karakter hebben en van elkaar
verschillen. De vrijheid van de gemeente om aan haar gemeenteleven een eigen gestalte te geven is
een belangrijk goed. Aan de andere kant is er een aantal dingen die de gemeenten als Broedergemeenten herkenbaar maken.
Dit betreft het gebied van de liturgische vormen. De Intersynodale Liturgische Commissie Nederland
werkt op dit moment aan een bewerking van het Duitse “Handbuch für Versammlungen”. Daarbij
wordt geprobeerd een gezamenlijk model van eredienst met de nodige vrijheid voor de individuele
gemeente te beschrijven. De theologische en historische grondlegging wordt daarbij niet vergeten,
maar ook niet de behoefte van onze tijd.
DOEL

Een eigen “handboek voor liturgische vragen” voor de EBG in Nederland is gepubliceerd.
(Streefdatum: begin 2020)

De geografische ligging van de gemeenten in Nederland is een bijzonder potentieel dat nog verder
ontwikkeld kan worden. Van bijzondere betekenis zijn op dit gebied gezamenlijke feesten zoals het
jaarlijkse Zendingsfeest in Zeist, de landelijke diasporadag of centrale evenementen en feesten bij bijzondere gelegenheden. Er kan echter nog meer aandacht aan de regionale samenwerking besteed
worden (uitnodigingen tot gemeentelijke evenementen en bijzondere gelegenheden; wederzijdse bezoeken en ontmoetingen van Oudstenraden of gemeentegroepen enz.)
DOEL

Gemeenten nodigen elkaar actief voor de eigen activiteiten uit. Per regio wordt minimaal een
gezamenlijke activiteit door de gemeenten georganiseerd.
(Streefdatum: per direct)

De EBGN beschikt over een aantal samenwerkingsverbanden. Te noemen is hier vooral de Centrale
Raad. Het reorganisatieproces van de Centrale Raad is in 2014 met de vaststelling van de nieuwe statuten afgesloten. In het kader van dit proces is een sterkere participatie van (het Moderamen van) de
Centrale Raad bij besluiten van het Provinciaal Bestuur afgesproken, die de regio Nederland binnen de
ECP betreffen. Tevens is vastgelegd, dat de Centrale Raad bindende besluiten kan nemen, die de gemeenten betreffen. Het is nu de taak van Moderamen en Centrale Raad om invulling te geven aan de
nieuwe structuur.
DOEL

De nieuwe rol en structuur van de Centrale Raad werkt volledig

(Streefdatum: eind 2018)

Naast de Centrale Raad, die het totaal van het werk op het oog heeft, bestaan overleg- en coördinatieorganen voor specifieke groepen: de Centrale Vrouwenraad, de Landelijke Jeugdraad en de Centrale Broederraad. Ook in deze groepen is het belangrijk de juiste weg te vinden tussen de vrijheid
van elke gemeente om een eigen identiteit te kiezen en het gezamenlijke van de EBGN en de ECP.
DOEL

Alle landelijke organen zorgen voor de bekendheid van hun activiteiten en werken aan hun
verbindende rol
(Streefdatum: eind 2019)

Diasporawerk in Nederland
Voor het beleid t.a.v. de diaspora wordt verwezen naar de beleidsnotitie van de Raad voor Diaspora,
vastgesteld op 11 februari 2012.
Het diasporawerk in de Broedergemeente heeft het doel om mensen die zich met de Broedergemeente verbonden voelen, maar in de plaatselijke gemeenten om geografische of culturele redenen
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geen aansluiting vinden, de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten in vieringen en bijeenkomsten. Daarbij gaat het nooit alleen om de geestelijke verzorging van eigen gemeenteleden, maar
om het leven en uitdragen van het evangelie in de leefomgeving.
Het werk in de diaspora heeft daarom een zendingskarakter.
De doelstelling van de Raad voor Diaspora is om:
- het diasporawerk als een netwerk van verbondenheid te begrijpen waarin samen gewerkt wordt;
- de samenwerking met de plaatselijke gemeenten van beide kanten (plaatselijke gemeenten en
diasporawerkgroepen) te bevorderen;
- de ledenadministratie te verbeteren;
- te werken aan meer financiële zelfstandigheid;
- de communicatie onder de diasporagroepen en naar de gemeenten toe te verbeteren door een eigen
website.
Inmiddels heeft de Synode besloten, dat de afgevaardigde(n) van de Diaspora – net als die van de
plaatselijke gemeenten – door de leden direct wordt gekozen. Dit vindt voor het eerst in 2017 plaats.
De ontwikkeling gaat steeds meer in de richting de Diaspora als een eigen gemeente te begrijpen.
Daarvoor moet de Raad voor Diaspora nog geschikte werkvormen voor de samenwerking vinden.
Ook moet een nieuw model voor de pastorale verzorging van de verschillende groepen ontwikkeld
worden.
DOEL

De Raad voor Diaspora ontwikkelt het werk in de diaspora verder. Daarbij ligt de nadruk op
een effectieve samenwerking en een model voor de pastorale verzorging van de groepen door
pastorale werkers
(Streefdatum: eind 2019)

Een kerk van alle generaties: jeugd en kinderen
De Evangelische Broedergemeente als een kerk van alle generaties. Dat is het thema van het Atelier
van de toekomst voor de jaren 2017/2018. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar de jeugd en
de kinderen.
Sinds enige tijd werken twee jeugdwerksters parttime in het landelijke jeugdwerk. De ene heeft daarnaast nog een opdracht in de gemeente Amsterdam-Stad & Flevoland. Per 1 januari 2018 zal de tweede
jeugdwerkster een project opstarten waarin de gemeenten bij de op- en uitbouw van hun werk met
jeugd en kinderen begeleid worden. Het Provinciaal Bestuur heeft daarvoor 0,5 fte extra voor een tijd
periode van 2 jaar beschikbaar gesteld. Hiervoor zal met medewerking van de gemeenten en de Centrale Raad een begeleidingsgroep ingesteld worden. Het is belangrijk de behoefte van de gemeenten
aan begeleiding te inventariseren en dan daarbij passende hulp te bieden.
De jeugdwerkers worden in het landelijke jeugdwerk begeleid door de landelijke jeugdraad.
DOEL

Het landelijke jeugdwerk is versterkt. De gemeenten hebben de nodige begeleiding voor de
op- en uitbouw van hun werk met jeugd en kinderen ontvangen. (Streefdatum: eind 2019)

Vernieuwing
Talrijke geloofservaringen, kerkelijke vormen en taken zijn ons als erfenis toevertrouwd. Steeds zijn
wij op zoek naar wat voor mensen van onze tijd tot zegen kan zijn. In het vertrouwen in de levende
Geest van God scheppen wij nieuwe dingen. Wij bouwen niet op onszelf, maar op de beloftes van
God. (Uit het visiedocument 2012)
De Broedergemeente is ontstaan door de wil van mensen om het evangelie van Christus authentiek
en geloofwaardig te leven. Steeds weer moet men zich opnieuw aan het evangelie oriënteren en de
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actuele uitingsvormen van het geloof daaraan toetsen; tegelijk kan het evangelie niet anders dan in de
vaten van elke tijd begrepen en geleefd worden.
De Synode 2012 van de ECP heeft aansluitend aan het visiedocument besloten een “Zukunftswerkstatt” te organiseren. In januari 2015 is dat proces voor Nederland opgestart met een studiedag onder de titel “Atelier van de toekomst”. Aan deze dag namen ca. 60 personen uit alle gemeenten van
de EBG in Nederland deel. Tijdens deze bezinningsdag werden vier onderwerpen geïdentificeerd, die
voor de ontwikkeling van de gemeenten in de EBGN belangrijk zijn:
-

wij willen jongeren bij het werk van de kerk betrekken,
wij willen als gemeenten een rol spelen in onze omgeving,
wij willen moderne communicatiemiddelen gebruiken om met onze leden te communiceren,
wij willen ons opnieuw verdiepen in het geloof en deze ook zelfbewust uitdragen.

Aansluitend aan deze dag werd door de Centrale Raad en het Provinciaal Bestuur besloten om deze
vier onderwerpen in een proces van vier jaar uit te werken en de gemeenten tools aan de hand te
geven om uitgaande van de genoemde accenten de eigen identiteit te versterken.
Elk jaar zal afgesloten worden met een nieuwe bezinningsdag op de laatste zaterdag van januari,
waar de vruchten van het werken met het onderwerp verzameld worden en het nieuwe thema geïntroduceerd wordt.
Op 28 januari 2017 werd in een goed bezochte bijeenkomst in Amsterdam Zuidoost als tweede
thema van het Atelier van de toekomst, “De EBG een kerk van alle generaties” gepresenteerd. Door
omstandigheden kon dit in 2017 landelijk niet verder uitgewerkt worden. Het Moderamen Centrale
Raad heeft daarom besloten dit onderwerp ook in 2018 verder uit te werken (ook in het kader van
het boven genoemde project). Daardoor schuiven de andere onderwerpen een jaar door.
DOEL

Alle thema’s van het Atelier van de toekomst besproken. Er is de balans opgemaakt en er zijn
concrete stappen beschreven, hoe de EBG Nederland aan vernieuwing zal werken.
(Streefdatum: eind 2020)

Financieel beheer
De Synode heeft in B+V 24/2002 besloten dat de gemeenten voor hun eigen kosten moeten opkomen. Dit besluit is sindsdien herhaaldelijk door de Synode bevestigd, maar blijkt vooralsnog niet realiseerbaar. Desondanks blijft het voor de EBGN het doel om de financiële zelfstandigheid te vergroten. Hiervoor moeten de gemeenten ernaar streven, het aantal betalers van kerkelijke bijdragen en
tevens de gemiddelde bijdrage per betaler te verhogen.
Nadat in 2015 duidelijk werd, dat het structurele tekort van de kerkprovincie meer dan 400.000 € is,
heeft de Synode 2016 een nieuw stelsel van uniteitsbijdragen vastgelegd, waardoor de gemeenten in
de komende jaren duidelijk meer moeten bijdragen aan de kosten van de medewerkers in de dienst
van de verkondiging (predikanten en jeugdwerkers) – ook al zal ook daarmee het doel van 2002 nog
niet worden gehaald. Om de gemeenten in staat te stellen deze verhoogde afdracht te doen, is
a) de kerkelijke bijdrage van 2% van het netto-inkomen verhoogd naar 3% (minimumbijdrage per 1-12017: 180 € per jaar en lid),
b) een campagne opgezet om meer mensen te motiveren de EBG financieel te steunen en de onderhouden. Het motto van deze campagne is: “De EBG, dat ben ik!” (meer vindt u onder http://nederland.ebg.nl/talenten)

DOEL

De gemeenten zijn in staat om de door de Synode besloten nieuwe uniteitsbijdrage te betalen.
Meer leden dragen bij aan de kosten van het kerkelijk werk. (Streefdatum: eind 2021)
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De meeste gemeenten hebben nog moeite om hun jaarrekening en begroting op tijd in te dienen en
zo niet alleen de verplichting uit de Kerkorde en het Beheersreglement van de ECP na te komen,
maar ook aan de eisen van de belastingdienst in het kader van de ANBI-wetgeving te voldoen. Redenen hiervoor zijn:
-

onvoldoende menskracht in de financiële administratie van de gemeenten
onduidelijkheid m.b.t. de controle van de jaarstukken in de gemeente (verificatiecommissie)
te weinig begeleiding door de administratie van de ECP (ook hier ontbreekt menskracht)

Het is de bedoeling dat in de toekomst meer begeleiding vanuit het kantoor van ECP/EBGN mogelijk
is. Hiervoor zou het goed zijn als alle gemeenten met Cashflow-online zouden werken. Ook zouden
alle gemeenten het uniforme rekeningschema dat door de administratie van ECP/EBGN al een tijd
geleden is samengesteld moeten gebruiken.
DOEL

Gebruik van het uniforme rekeningschema door de gemeenten.
(Streefdatum: rekeningjaar 2019)

DOEL

Er wordt meer begeleiding van de gemeenten door de administratie ECP/EBGN op het gebied
van financieel beheer geboden.
(Streefdatum: Begin 2019)

DOEL

Alle gemeenten gebruiken Cashflow online.

(Streefdatum: rekening jaar 2020)

Communicatie en publiciteit
De gemeenten beschikken over regelmatig verschijnende gemeentebladen waarin zij hun activiteiten
bekend maken, en over een eigen website.
Al een hele tijd bestaat op landelijk niveau het EBGNieuws als informatiemedium. Het verschijnt alleen
digitaal als newsletter. Op dit moment 6 keer per jaar. Inmiddels is de website vernieuwd en wordt
regelmatig geactualiseerd. Een aan deze website gerelateerde facebook-site is eveneens actief. Sinds
2013 is op het kantoor in Zeist een medewerkster aangesteld, die vooral de communicatie met en
tussen de gemeenten tot taak heeft.
Ondanks deze stappen is het nodig een concept voor publiciteitswerk en fundraising te ontwikkelen.
Het is de bedoeling, dat hiervoor een medewerker in dienst genomen wordt, die samen met de
“shareholders” (predikanten, gemeenten, jeugdwerk, ZZg) een totaalconcept ontwikkelt.
DOEL

Een concept voor publiciteit en fundraising van de EBGN is samen met de gemeenten en andere deelnemers ontwikkeld.
(streefdatum: eind 2018)

Opleiding en toerusting
De Broedergemeenten draaien voor een groot deel op vrijwilligerswerk. Dit is echter niet in alle gemeenten zo. Vrijwilligers moeten echter geschoold en begeleid worden, zodat zij het werk goed kunnen doen en niet gefrustreerd raken.
De EBGN heeft beperkte capaciteiten om vrijwilligers bij te scholen. Daarom moet met de krachten
zorgvuldig omgegaan worden.
- De Centrale Raad moet de behoeften vaststellen, waar opleiding en scholing plaats moet vinden.
- Per jaar vinden 3-4 cursussen plaats voor vrijwilligers in de gemeenten.
- Vooral voor vrijwilligers in bestuursfuncties (Oudstenraad, Synode, penningmeester) moeten regelmatig scholingen voor belangstellenden aangeboden worden.
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DOEL

Jaarlijks worden 3 of 4 cursussen voor verschillende groepen vrijwilligers aangeboden. De
scholing van aankomende bestuursleden wordt regelmatig georganiseerd.
(Streefdatum: voortdurende taak)

De EBG als zendingskerk: de relatie met het ZZg
Wij gaan voor gerechtigheid, vrede en het behoud van de heelheid van de schepping. Wij leggen met
woord en daad getuigenis af van onze hoop en nodigen uit tot het geloof.
(Uit het visiedocument 2012)
Zending en kerk zijn in de Broedergemeente sinds het begin één geweest, daarom behoort zendingswerk ook vandaag de dag tot de kenmerken van de EBG. De zendingsopdracht vertaalt zich op verschillende wijze:
- Zendingswerk binnen Nederland: De Broedergemeenten zijn open en gastvrij voor de mensen in hun
omgeving. Bij de planning van hun activiteiten richten zij zich ook op de samenleving.
- Met name het werk in de diaspora werd altijd als zendingswerk begrepen; dit moet ook in de activiteiten van de diasporawerkgroepen vertaald worden.
- Het ZZg is een instrument van de gemeenten om het werk van de Broedergemeente in andere landen
en met name in Suriname te ondersteunen. De gemeenten begrijpen het ZZg als hun zendingsorganisatie. Dit vertaalt zich in regelmatige collecten voor het ZZg en in de deelname aan de activiteiten van
het ZZg.
DOEL

Het synodebesluit om tussen 2 en 5% van het gemeentelijke inkomen aan de regionale zendingsorganisatie van de EBG te geven, wordt ook in Nederland door de gemeenten omgezet.
(Streefdatum: eind 2018)

Het ZZg heeft in zijn nieuw beleidsplan (2016–2020) het werkveld zending (naast diaconaat en ontwikkelingshulp) weer een centrale plaats gegeven. Daarbij is ook gedacht aan de ondersteuning van de
gemeenten in de EBGN. Een eerste project betrof gesprekken over het “bevrijdingspastoraat”, zoals
dat op dit moment in Suriname gestalte krijgt. Hiervoor waren twee keer theologen uit Suriname in
Nederland om gesprekken te voeren met de collega’s en in de gemeenten. Het is nu aan de predikanten en Oudstenraden van de EBGN hiermee verder te gaan. Of er meer werkterreinen zijn, waar een
ondersteuning van de gemeenten door het ZZg nuttig is, wordt op dit moment in het Moderamen
Centrale Raad en in het Provinciaal Bestuur bekeken.
DOEL

Centrale Raad en Provinciaal Bestuur identificeren werkterreinen, waar ondersteuning door
ZZg zinvol is en maken afspraken met het ZZg.
(Streefdatum: medio 2018)

Oecumenisch betrokken
Ons geloof krijgt vorm in ons dagelijks leven, in zingen, bidden en werken. De dagteksten helpen ons
om het woord van God op ons leven toe te passen. Ze verbinden ons met elkaar en met christenen
uit andere kerken. (Uit het visiedocument 2012)
De EBG is een oecumenisch ingestelde en samenwerkende kerk. De EBGN is daarom lid van de Raad
van Kerken, CIO en SKIN en PAX (IKV). Op plaatselijk niveau werken de gemeenten samen met de kerken in de buurt en in de plaatselijke raden van kerken.
Omdat de mogelijkheden van onze kerk en de gemeenten qua personeel en financiën beperkt zijn,
moet van tijd tot tijd bezien worden, welke oecumenische activiteiten waargenomen kunnen worden.
Binnen de oecumene hebben wij een specifieke bijdrage te leveren door onze multiculturaliteit.
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Jaarlijkse gebeurtenissen in de oecumene waar de EBG meedoet, zijn bijvoorbeeld de Gebedsweek
voor Eenheid, de Nacht van Kerken, de Vredesweek.
DOEL

Het Moderamen Centrale Raad voert gesprekken met oecumenische organisaties, waarin de
EBG participeert en besluit waar de versterking van de participatie mogelijk en zinvol is.
(Streefdatum: eind 2019)
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Index van doelen
(Verantwoordelijke instanties: PB = Provinciaal Bestuur, MCR = Moderamen Centrale Raad, GEM = Gemeenten, ROp = Referent opleidingen, RFin = Referent financiën, RPub = Referent publiciteit, ISLC =
Intersynodale Liturgische Commissie NL, CVR = Centrale Vrouwenraad, CBR = Centrale Broederraad,
LJR = Landelijke jeugdraad, RvD = Raad voor Diaspora, JW = jeugdwerkers, FCNL = Financiële Commissie
Nederland)
1. Het beleidsproces voor de ECP als geheel wordt in de EBGN omgezet. (Eind 2020; PB, MCR)
2. De EBGN participeert sterker in de concrete activiteiten van SKIN. (Eind 2018; MCR, GEM)
3. De verklaring van 2013 wordt in concrete stappen vertaald. Aan de stappen wordt gewerkt.
(Miniconferentie NL zomer 2018, conferentie ECP zomer 2019; PB, MCR)
4. Theologische studenten worden begeleid naar een participatie in het ambt van predikante
(2022 / 2024; PB, ROp)
5. De gemeenten van de EBGN nemen verantwoording voor vluchtelingen en migranten. Enkele
concrete projecten van gemeenten worden ondersteunt of geïnitieerd.
(Eind 2018; MCR, GEM)
6. Een eigen “handboek voor liturgische vragen” voor de EBG in Nederland is gepubliceerd
(begin 2020; ISLC)
7. Gemeenten nodigen elkaar actief voor de eigen activiteiten uit. Per regio wordt minimaal een
gezamenlijke activiteit door de gemeenten georganiseerd.
(per direct; GEM)
8. De nieuwe rol en structuur van de Centrale Raad werkt volledig

(eind 2018; MCR)

9. Alle landelijke organen zorgen voor de bekendheid van hun activiteiten en werken aan hun
verbindende rol
(eind 2019; CVR, CBR, LJR)
10. De Raad voor Diaspora ontwikkelt het werk in de diaspora verder. Daarbij ligt de nadruk op
een effectieve samenwerking en een model voor de pastorale verzorging van de groepen door
pastorale werkers
(eind 2019; RvD)
11. Het landelijke jeugdwerk wordt versterkt. De gemeenten hebben de nodige begeleiding voor
de op- en uitbouw van hun werk met jeugd en kinderen ontvangen.
(eind 2019; JW, MCR)
12. Alle thema’s van het Atelier van de toekomst zijn besproken en kan de balans opgemaakt
worden en verder bedacht worden, hoe de EBG Nederland aan vernieuwing werkt.
(eind 2020; MCR)
13. De gemeenten zijn in staat om de door de Synode besloten nieuwe uniteitsbijdrage te betalen. Meer leden dragen bij aan de kosten van het kerkelijk werk.
(eind 2021; GEM, PB)
14. Gebruik van het uniforme rekeningschema door de gemeenten.
(rekeningjaar 2019; GEM)
15. Er wordt meer begeleiding van de gemeenten door de administratie ECP/EBGN op het gebied
van financieel beheer geboden.
(Begin 2019; RFin, FCNL)
16. Alle gemeenten gebruiken Cashflow online.

(rekeningjaar 2020; GEM, RFin)

17. Een concept voor publiciteit en fundraising van de EBGN wordt samen met de gemeenten en
andere deelnemers ontwikkeld.
(eind 2018; PB, MCR, RPub)
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18. Jaarlijks worden 3 of 4 cursussen voor verschillende groepen vrijwilligers aangeboden. De
scholing van aankomende bestuursleden wordt regelmatig georganiseerd.
(voortdurende taak; ROp, MCR)
19. Het synodebesluit om tussen 2 en 5% van het gemeentelijke inkomen aan de regionale zendingsorganisatie van de EBG te geven, wordt ook in Nederland door de gemeenten omgezet.
(eind 2018; GEM)
20. Centrale Raad en Provinciaal Bestuur identificeren werkterreinen, waar ondersteuning door
ZZg zinvol is en maken afspraken met het ZZg.
(medio 2018; MCR, PB)
21. Het Moderamen Centrale Raad voert gesprekken met oecumenische organisaties, waarin de
EBG participeert en besluit waar een versterking van de activiteiten mogelijk en zinvol is.
(eind 2019, MCR)

Goedgekeurd door de Centrale Raad, 29 november 2017
Door het Provinciaal Bestuur aangenomen en aanbevolen, 16-19 januari 2018
Gepresenteerd in Utrecht, 27 januari 2018
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