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Van 6 tot 9 juli 2020 kwam het Provinciaal Bestuur (PB) bij elkaar voor haar zesde vergadering in
Zeist/NL. Dit was de eerste bijeenkomst in persoon sinds januari. Onderdeel van de vergadering was
de personeelsplanning op middellange termijn voor de dienst van de verkondiging.
In de loop van de vergadering vond er een gesprek plaats met br. Christian Lindner/AmsterdamZuidoost, die de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente vertegenwoordigt in het
bestuur van de Moravian Church Foundation (MCF). Hij informeerde het PB over de gevolgen van de
corona-pandemie voor de commerciële bedrijven van de MCF. Deze wereldwijde Broedergemeente
holding ondersteunt de gemeenschappelijke activiteiten van de Broedergemeente, onder andere het
archief van de Broedergemeente in Herrnhut, in opdracht van de Synode van de Broedergemeente.
De voorjaarsvergadering van de Intersynodale Financiële Commissie vond op 11 juni 2020 als
videoconferentie plaats. Ook hier waren de gevolgen van de coronacrisis onderwerp van de
bespreking, met name voor de economische situatie van de Broedergemeente.
Al op 12 mei en 03 juni had het Provinciaal Bestuur reguliere vergaderingen als videoconferenties
gehouden.
Wij willen u graag informeren over de volgende onderwerpen en besluiten:
Personalia
Zuster Anne Schulze, predikante van de Broedergemeente in Bad Boll, is vanaf juli 2020 met
zwangerschapsverlof en aansluitend met ouderschapsverlof, tot de zomer van 2021.
Het PB heeft besloten br. Heiner Steinmann te benoemen tot pastoraal werker voor de Sociëteit
Forst, met goedkeuring van de Oudstenraad van Niesky. De benoeming geldt vanaf 1 augustus 2020,
voorlopig voor een periode van drie jaar. Het is de bedoeling dat br. Heiner Steinmann op 23
augustus als pastoraal werker wordt geïnstalleerd.
Het PB heeft besloten br. Christian Lindner, predikant van de Broedergemeente in AmsterdamZuidoost, op 1 januari 2021 te beroepen voor de Broedergemeente Rotterdam Centrum.
In de Broedergemeente van Amsterdam-Zuidoost worden per 1 januari 2021 broeder en zuster
Markus Gill en Sylvia Motel-Gill beroepen, predikantenechtpaar in de Broedergemeente Zeist. Voor
een beroeping als predikant in de Broedergemeente Zeist worden nog gesprekken gevoerd.
Mevrouw Maria Magdalena Jahr zal op 1 september 2020 in dienst treden als medewerker voor het
kinder- en jeugdwerk in de gemeente Herrnhut.
In overleg met de Oudstenraad van de Broedergemeente Herrnhut zal br. Michael Salewski voor een
volgend termijn (2020-2023) als vertegenwoordiger van de Broedergemeente in Herrnhut en de
Evangelische Broeder-Uniteit zitting hebben in het bestuur van de »Freundeskreis Zinzendorf-Schloss
Berthelsdorf« (de vriendenkring van het Zinzendorf Slot in Berthelsdorf).
Het PB heeft besloten de heer Wieland Menzel per 1 januari 2021 in dienst te nemen, als
coördinator voor het cultuurtoerisme, in een deeltijdbaan van 0,5fte.

Mevrouw Vanessa Herrmann zal de eerste vrouwelijke FSJ-stagiair zijn die, vanaf september 2020, in
de administratie van de Europees-Continentale Provincie (ECP) in Herrnhut meewerkt. Tegelijkertijd
zal er opnieuw een FSJ-stagiair in het landelijk jeugdwerk worden ingezet, zr. Sonja Siebörger.
Het PB benoemde zr. Elke Hasting (Gnadau), per 1 juni 2020 als opvolger van zr. Doris Waas
(Neuwied), om de Broeder-Uniteit te vertegenwoordigen in de Duitse commissie van de
Wereldgebedsdag.
Br. Ingo Gutsche zal vanaf september 2020 naast zijn functie in de »Haltestelle Cottbus« meewerken
in een gemeente van de »Evangelisch-methodistische Kirche« voor 0,4fte.
Vanaf september 2020 zal zr. Damaris Enkelmann, na het afronden van haar masterdiploma, in het
protestantse godsdienstonderwijs het werk van de »Haltestelle Cottbus« ondersteunen met 0,5fte.
Uit de bestuursafdelingen
In alle afdelingen en tijdens alle vergaderingen van de afgelopen maanden heeft het PB zich
voortdurend beziggehouden met de gevolgen van de corona-pandemie en maatregelen overwogen
en genomen, waaronder verschillende informatiebrieven met adviezen voor gemeenten en
instellingen. Daaronder bevond zich ook een hygiëneconcept voor de Duitse regio als voorwaarde
voor kerkdiensten. In een deel van de vergaderingen behandelde het PB het ontwerp van een
noodplan voor de gemeenten. Op basis van de huidige ervaringen in de coronacrisis is het bedoeld
als leidraad voor Oudstenraden bij alle mogelijke crises (gebeurtenissen of rampen).
Begin juli 2020 werden een groot aantal oude dossiers van het Provinciaal Bestuur van de
Broedergemeente en beeldmateriaal uit de Broedergemeente Bad Boll naar Herrnhut overgebracht
in een gezamenlijke actie van het Uniteitsarchief (br. Olaf Nippe), de administratie in Herrnhut (br.
Simon Schulze) en Bad Boll (o.a. zr. Heide-Rose Weber). Daar worden ze de komende maanden
toegevoegd aan het Uniteitsarchief.
De vergadering van de Unityboard (bestuur van de wereldwijde Broedergemeente, bestaande uit voornamelijk - voorzitters van alle provincies van de Broedergemeente) die gepland stond voor
september 2020 in Praag, is uitgesteld tot april 2021.
Het PB keurt de geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag 2019 van de ECP goed. De
jaarrekening laat een nettoverlies zien van € 109.508,58 en een balansverlies van € 119.183,07.
Wij herinneren u er graag aan, dat de aanvraagperiode voor subsidie door de Graf-ZinzendorfStiftung op 31 augustus 2020 afloopt. De subsidierichtlijnen heeft u al ontvangen als bijlage bij het
PB-Informatiebulletin 2/2020. Alle Broedergemeenten komen in aanmerking om een aanvraag in te
dienen. (U vindt de documenten ook via: https://nederland.ebg.nl/nieuws/281).
Het Provinciaal Bestuur heeft de jaarrekeningen 2018 van de gemeenten Berlijn, Ebersdorf en
Hamburg en de jaarrekeningen 2019 van de gemeenten Dresden, Neudietendorf en Rhein-Main
besproken en goedgekeurd. Ook de begroting voor 2020 van de gemeenten Ebersdorf, Hamburg,
Herrnhut en Nordrhein-Westfalen zijn besproken en goedgekeurd.
Op 29 juni eindigde, na afloop van de periode tot de overname van zijn asielaanvraag door de Duitse
overheid, het laatste kerkasiel in Herrnhut dat bijna vijf maanden heeft geduurd. De twintigjarige
Mohammad Khaled Al Halimi uit Afghanistan zit nu weer in een reguliere asielprocedure in Beieren.
De meeste kampen en activiteiten van het kinder- en jeugdwerk die voor de zomervakantie waren
gepland, moesten wegens corona worden afgezegd. De jeugdwerkers en teamleden hebben daarom

verschillende (online-) activiteiten ontwikkeld voor de aangemelde deelnemers en jongeren. Het
kinderkamp in Ebersdorf en het paardenkamp georganiseerd door de »Haltestelle Cottbus« zullen
wel doorgaan. De teams hebben daarvoor hygiënemaatregelen uitgewerkt. Omdat het duidelijk is
dat alleen online aanbiedingen de ontmoeting met jongeren niet kunnen vervangen. Het is de
bedoeling dat de Herbstwerkstatt van het Duitse jeugdwerk weer als een live-event kan
plaatsvinden. Op dit moment wordt nog gezocht naar een plek waar dat mogelijk is, met
inachtneming van de geldende hygiënevoorschriften.
Om tot een zinvolle ledenstatistiek voor alle Nederlandse gemeenten te komen heeft het Provinciaal
Bestuur het volgende besluit genomen: Vanaf de samenstelling van de ledenstatistiek over 2020 (per
31-12-2020) zullen alle personen als lid geteld worden, die onder kerkelijke status of als dooplid of
als belijdend lid zijn aangemerkt. De aanduiding actief of passief wordt niet langer meegenomen in
de overweging. Alle gemeenten worden gevraagd om hiermee rekening te houden en hun
ledenadministratie aan te passen.
Het PB ontving de volgende verslagen, via deelname van PB-leden aan bijeenkomsten,
werkgroepen enzovoorts:
-

-

-

-

Video-vergaderingen met de Duitse jeugdwerkers over het onderwerp doorgaan of afzeggen
van de zomerkampen
Besprekingen met de Nederlandse jeugdwerkers
Vergaderingen met het Moderamen van de Centrale Raad (Video en in persoon)
Vergaderingen van het predikantenberaad, eenmaal als video-vergadering en daarna weer
als ontmoeting in persoon o.a. over de ervaringen met en de toekomst van onlinekerkdiensten
Bestuurs- en ledenvergadering van de EMW (Duitse zendingsraad) als video-vergadering
Werkgroep van de Protestantse kerk van de Boheemse Broeders (EKBB) over de nieuwe
vormgeving van de tentoonstelling in Kunwald over de Oude Broeder-Uniteit
Video-vergadering en werkoverleg met het managementteam van Star Mountain en
vertegenwoordigers van de HMH over de gevolgen van de corona-pandemie, uitbreiding van
het gastenwerk en goed gebruik van de gebouwen
Ledenvergadering HMH (Duitse Zendingsorganisatie van de Broedergemeente)
Bestuur EMS (Oecumenische zendingsorganisatie waar de EBG mee samenwerkt)
Gesprek met br. Ulrich Epperlein over de gespannen situatie in de EBG Nicaragua
Gesprek met de voorzitter van het bestuur van de Tsjechische Zendingsprovincie br. Ondřej
Halama
Gemeentebezoek aan de EBG Haaglanden, de eerste proefdienst na de
hygiënemaatregelingen met gesprek over de situatie in de gemeente tijdens en na Corona
Curatorium van het Diaconessenhuis Emmaus Niesky, waar het stationair hospice goed
aangeslagen is en het verpleeghuis zich - na de zware weken met veel corona-gevallen - weer
in rustig vaarwater bevindt.
Curatorium van de Herrnhuter Diakonie en opening van het stationair hospice in
Bischofswerda
Curatorium stichting Dürninger

De volgende vergadering van het PB staat gepland voor 8-10 september 2020 in persoon in Herrnhut.
Als deel van deze vergadering zijn gesprekken met de bisschoppen en het Synodebestuur gepland.
Benigna Carstens
10 juli 2020

