20 jaar Centrale Vrouwenraad (CVR)
Op zaterdag 12 oktober 2019 vond de Landelijke Contactdag van de
Centrale Vrouwenraad plaats in Zeist. Deze editie was een bijzondere,
omdat het een jubileumviering betrof, waarin de CVR zijn twintigjarig
bestaan vierde. De CVR is het overkoepelende orgaan van
zusterkringen in Nederland. De zusterkringen zijn: Prosisa (Den Haag
1982), Dorcas (Amsterdam-Stad 1992), Tryfosa (Rotterdam 1994), Tirsa
(Utrecht 1997), Martha & Maria (Amsterdam Zuidoost 1998), De Fakkel
(Noord-Holland 2012) en Rebekah (Flevoland 2015).
Minisymposium
De aanwezigen werden welkom geheten door zr. Jacqueline Helstone. Zij lichtte het
programma toe. Ter gelegenheid van dit jubileum was speciaal uit Herrnhut overgekomen zr.
Benigna Carstens (Presbyter en lid van het Provinciaal Bestuur van de Europees-Continentale
Provincie, tevens contactpersoon voor het vrouwenwerk binnen de ECP).
Inleidingen:
Geschiedenis van vrouwen in de verkondiging
Na het welkomstwoord en de geestelijke opening kwamen inleidsters zr. Haydy Nelson en ds.
Rhoïnde Mijnals-Doth aan het woord. Zr. Nelson gaf ons een historisch perspectief van
vrouwen in de theologie. Zij wees op de bijzondere rol die gelovige vrouwen door de bijbel
heen speelden: o.a. Debora als rechter, Chulda als profetes, Naomi en Ruth als familie en
vriendinnen, Ester als bevrijdster van haar volk, Maria en Martha als gelovige vrouwen. Verder
noemde zr. Nelson de eerste vrouwelijke theologe in Nederland, Anna Maria van Schurman
(1607-1678). In 1638 schreef zij haar proefschrift. Vanuit een aparte ruimte mocht zij
deelnemen aan colleges op de universiteit. Het zou uiteindelijk tot 1911 duren voordat Anna
Zernike (1887-1972) als eerste vrouw in Nederland in het predikantenambt werd beroepen bij
de Doopsgezinde Mennonieten in Bovenknijpe (Friesland). Zr. Nelson noemde ook enkele
titels van interessante boeken zoals: 100 jaar vrouwen op de kansel 1911-2011, onder redactie
van Mirjam van de Baar en anderen. Ook noemde zij de Vrouwenbijbel (Herziene
Statenvertaling 2016).
De 2e inleiding werd verzorgd door ds. Mijnals-Doth. Zij ging in op de geschiedenis van de EBG,
met name de rol die vrouwen daarin speelden. Zij noemde drie vrouwen, Erdmuthe Dorothea
von Zinzendorf (1700), Anna Nitschmann (1715) en Rebecca Freundlich Protten (1718). Vanaf
de beginjaren van de EBG speelden deze drie vrouwen een belangrijke rol. Erdmuthe Dorothea
von Zinzendorf, de eerste vrouw van Graaf von Zinzendorf, kon gezien worden als degene die
alles buiten de dienst der verkondiging in goede banen leidde, in moderne woorden was zij
een manager. Anna Nitschmann, de tweede vrouw van Graaf von Zinzendorf zette zich in voor
de zielenzorg, in het bijzonder voor meisjes en vrouwen. Ook nam zij deel aan missionariswerk
in enkele Europese landen en in Amerika. Rebecca Freundlich Protten was een mulat, geboren
op St. Thomas, die als adolescent haar vrijheid verkreeg en het Evangelie verkondigde. Zij
vertrok naar Europa met Moravische zendelingen en vestigde zich in Herrnhut. Zij was het
meest bekend vanwege haar werk als zendelinge, ook in West-Afrika. ds. Mijnals-Doth wees
erop dat in tegenstelling tot andere Christelijke stromingen, vrouwen bij het ontstaan van de
EBG altijd een rol hebben gespeeld in het geestelijk leven. Na de dood van Graaf von

Zinzendorf in 1760 brak er in de Broedergemeente een periode aan waarin vrouwen meer
naar de achtergrond gedreven werden. In 1967 werd in Dresden de eerste vrouw, Ingeborg C.
Baldauf, binnen de Europees-Continentale Provincie geordend tot predikant. En in 1998 werd
zr. Kay Ward in de Verenigde Staten gekozen als eerste vrouwelijke bisschop van de
Broederuniteit.
Ds. Mijnals-Doth ging ook in op haar persoonlijk leven en de gebeurtenissen die geleid hebben
tot het ambt van predikant van de EBG. Zij gaf aan dat er wat haar betreft eerder sprake is van
een roeping dan van een keuze. Zij had zelf namelijk niet verwacht in dit ambt terecht te
komen. Haar initiële opleiding stond veraf van het predikantenambt. Uiteindelijk besloot zij
toch gehoor te geven aan de roeping, volgde de opleiding en werd geordend tot predikant
van de Broedergemeente. Tien jaar later werd zij ingezegend tot Presbyter. ds. Mijnals-Doth
heeft niet ervaren dat er binnen de EBG anders wordt gekeken naar vrouwelijke predikanten
of dat deze verschillend worden behandeld ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Zij
bespeurt overigens wel dat vrouwen zich nog te vaak terughoudend opstellen en zich
daardoor onvoldoende beschikbaar stellen voor leidinggevende functies. Ds. Mijnals-Doth gaf
daarom de CVR de opdracht mee om EBG vrouwen op dit gebied te stimuleren.
Gesprekstafel
Na de inleiding vond er onder leiding van zr. Renée Wezel een tafelgesprek plaats over het
thema: “Vrouwen op de kansel, vrouwen in leidinggevende posities binnen de structuren van
de kerk.” Deelnemers aan tafel waren: zr. Orsine Blackson (pastoraal werker Rotterdam), zr.
Cynthia Haaswijk (OR-lid Rotterdam en studente theologie), ds. Stefan Bernhard (predikant
EBG Noord-Holland), br. Mike Kensenhuis (oud-bestuurslid Moravian Church Foundation). De
stellingen die aan bod kwamen, hadden betrekking op verschillen in geloofsbeleving tussen
mannen en vrouwen, de taak van kerken op het gebied van voorlichting over
opleidingsmogelijkheden t.a.v. het predikantenambt, financiën en salaris.
Een middag vol felicitaties en verbondenheid
De interessante ochtend werd afgesloten met zang van een krachtige vrouw, Jazz-zangeres
Denise Jannah (“Reach For Tomorrow”). Na de pauze declameerde de jonge dichteres
Sanguilla Vabrie een speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht over de kracht van
de “EBG vrouw”.
Een reeks sprekers hebben de CVR gefeliciteerd en succes gewenst met de activiteiten. ds.
Benigna Carstens bracht ook de speciale groeten over van haar vrouwelijke collega in het
Provinciaal Bestuur, zr. Heide-Rose Weber.
Verbondsbeker
De dag werd afgesloten met de ceremonie van de Verbondsbeker, geleid door ds. Benigna
Carstens. Hierbij staat het vernieuwen/versterken van onderlinge verbondenheid centraal.
Daarna werd het geheel toepasselijk afgesloten met het EBG
mottolied: "In Essentials Let Us Be United".

Wij hopen dat alle aanwezigen hebben
genoten van de jubileumviering en
binnen hun gemeente het werk zullen
voortzetten. Zusters, sluit u gerust aan
bij de zusterkring van uw gemeente.

zr. Gisella Conrad■

