Informatie voor de gemeenten en instellingen van de
Broedergemeente
Uitgegeven door het Provinciaal Bestuur

Nr. 5 / september 2020

Van 8 t/m 11 september 2020 kwam het Provinciaal Bestuur (PB) bijeen voor haar 8e
vergadering in 2020. Deze vergadering was als vergadering in persoon bedoeld. Nadat br.
Welschen klachten ontwikkelde, die eventueel met Covid19 samen zouden kunnen hangen,
nam hij via video deel aan de vergadering. Na een positieve testuitslag, moesten alle PBleden in quarantaine en werd de vergadering als Videoconferentie voortgezet.
Op dinsdag 8 september vond een gesprek met dhr. Oskar Scholz en mevrouw Katja
Ruppert van de Herrnhuter Sterne GmbH plaats.
Op woensdag 9 september werd het jaarlijkse gesprek van het Provinciaal Bestuur met de
bisschoppen gehouden. Br. Humbert Hessen had i.v.m. de coronasituatie de lange reis
naar Herrnhut moeten afzeggen, de broeders Theodor Clemens, Volker Schulz en Friedrich
Waas konden aan het gesprek deelnemen. Onderwerpen van gesprek waren onder andere:
de situatie in verschillende gemeenten en werkterreinen, ideeën hoe voor de toekomst
nieuwe medewerkers voor verschillende diensten in de Broedergemeente (dienst van de
verkondiging, scholen, diaconie) gevonden kunnen worden, de situatie in andere
uniteitsprovincies en de vraag in hoeverre bisschoppen uit onze provincie kunnen helpen.
Op donderdag 10 september vond (als Videoconferentie) een gesprek met de leden van het
Synodebestuur plaats. Daarbij werd de vraag bedacht hoe de Synodezitting in maart 2021
het beste gehouden kan worden (onder Coronaomstandigheden). Hierover zullen de
Synodeleden nog deze maand een enquêteformulier ontvangen.
Het Provinciaal Bestuur dankt de afdeling IT, dat zij ook op korte termijn goede technische
oplossingen beschikbaar stelt om Videoconferenties te houden. Op die manier kan het werk
ook in tijden van Corona doorgang vinden.
Wij willen u graag verder informeren over de onderwerpen en besluiten uit deze vergadering
van het Provinciaal Bestuur:

Personalia
Br. Clifton Walker, geordende predikant van de Evangelische Broedergemeente in
Suriname is in verband met de gezondheidssituatie van zijn dochter naar Nederland
gekomen. Hij volgt op dit moment een inwerkstage onder begeleiding van br. Martin Theile.
Na deze inwerkstage zal besloten worden of hij in onze provincie als predikant aangesteld
zal worden.

Uit de bestuursafdelingen
Op basis van de ervaringen in de tijd van de Corona-Lockdown, onder andere met onlinediensten en digitale contacten met gemeenteleden, werkt het Provinciaal Bestuur aan een
concept voor digitalisatie en communicatie, dat de structuur van de Broedergemeente als
een netwerk bevordert. Daarbij heeft het Provinciaal Bestuur erover nagedacht welke
ervaringen uit deze tijd bewaart en verder ontwikkelt moeten worden, daarbij worden o.a.

regelmatige online-kerkdiensten voorgesteld en een effectief technisch systeem voor
videoconferenties. Het concept zal nog verder besproken en aan de Synode 2021 voorgelegd
worden.
In het kader van de implementatie van een Corporate Design voor de ECP werd een besluit
genomen over uniforme handtekeningen onder de E-mails van medewerkers op alle drie
standplaatsen van de uniteitsadministratie.
Op basis van een vraag uit een gemeente besprak het Provinciaal Bestuur hoe § 1408.3 nr. 3
KO (“Niet kiesgerechtigd en niet verkiesbaar is ... 3. wie in het voorafgaande jaar geen
kerkelijke bijdrage betaald heeft ...”) moet worden toegepast als een lid van een gemeente
naar een andere gemeente is verhuisd en in het jaar voorafgaande aan de verkiezingen de
kerkelijke bijdrage nog in de andere gemeente betaald heeft. In dit geval is het PB van mening
dat het gemeentelid zelf de taak heeft een bewijs te overleggen, dat het aan de verplichting tot
betaling heeft voldaan. In de regel zal de oude gemeente een ontvangstbevestiging
opgestuurd hebben, of zal die bevestiging te allen tijde opgevraagd kunnen worden.
Het Provinciaal Bestuur bespreekt het concept voor het collecterooster 2021 van de ECP.
Voor de vergadering in oktober zullen de meeste teksten beschikbaar zijn, maar in elk geval
alle collectedoelen. Wij verwachten het collecterooster dus na 8 oktober aan de gemeenten
toe te kunnen sturen.
Er wordt besloten om de uitnodiging voor de digitale conferentie “Broedergemeente for
Future” in het kader van het conciliair proces nog eens onder de aandacht te brengen. Deze
conferentie zal plaatsvinden 23-25 oktober 2020. De voorbereidingsgroep deelt mee: Omdat
we fysiek niet bij elkaar kunnen komen, willen we onderdelen van het geplande programma
digitaal aanbieden. Momenteel worden wij geadviseerd door onze IT-professionals om te
kijken wat technisch haalbaar is. Het is belangrijk dat veel mensen gemakkelijk kunnen
deelnemen. Het is voor ons net zo belangrijk om consequent meertalig te vergaderen, zodat
niemand taalkundig wordt benadeeld. De taal mag geen belemmering zijn! De
uitnodigingsbrief kunt u downloaden via https://nederland.ebg.nl/nieuws/312.
Ter gelegenheid van de 350ste sterfdag van Jan Amos Comenius wordt in Herrnhut een
project uitgevoerd met de steun van het cultuurbureau van de Protestantse Kerk in Duitsland
(EKD). Geïnspireerd door zijn literaire werk "Het labyrint van de wereld en het paradijs van het
hart" zal een kunstenaar in samenwerking met de Johann-Amos-Comenius-school van de
Herrnhuter Diakonie en, indien nodig, andere acteurs een inlooplabyrint in de kerkzaal
installeren. Zowel zijn kritiek op de maatschappij als Comenius' concentratie op God als
spirituele gids door de wereld zullen worden opgepakt. Voor zondag 15 november, de sterfdag
van Comenius, zullen de gemeenten een voorstel ontvangen voor een dienst met elementen
van Jan Amos Comenius. Een meditatie zal het Oudstefeest (13 november) verbinden met de
theologie van Comenius, waarin Christus het centrum is van de persoonlijke zekerheid en
tegelijkertijd verzoener en voltooier van de wereld.
Het Provinciaal Bestuur heeft de jaarrekeningen 2016 en 2017 van de gemeente AmsterdamZuidoost besproken en goedgekeurd, eveneens de jaarrekening 2018 van de gemeente Zeist
en de jaarrekeningen 2019 van de gemeenten Gnadau en Kleinwelka. Ook werden de
jaarrekeningen 2019 van de Ofenbau des Brüderhauses GmbH en van de Klimatechnik
GmbH over 2019 en de jaarrekening 2019/2020 van de Herrnhuter Sterne GmbH
goedgekeurd. In al deze bedrijven bezit de ECP aandelen.
Het PB heeft besloten voor het gebied van de administratie in Herrnhut ondanks hogere kosten
een contract te sluiten voor de levering van uitsluitend groene stroom, nadat het huidige
contract met de jaarwisseling 2020/2021 afloopt.

Het PB ontving verder de volgende verslagen:








Bestuur van de Herrnhuter Missionshilfe (HMH)
Bestuur van de EMW (oecumenische zendingsorganisatie in Duitsland)
Bestuur van de EMOK (commissie van Duitse kerken die werkzaam zijn in het
Midden-Oosten)
Bezoek van Landesuperintendent Dietmar Arends (voorzitter EMW) in Herrnhut
Gesprek met de leiding van de ZInzendorfscholen Königsfeld
ALV van de “Verein der Freunde des Herrnhaag”
Curatorium “Schulstiftung der Evangelischen Brüder-Unität”

De eerstvolgende vergadering van het Provinciaal Bestuur vindt als Videoconferentie plaats
op 8 oktober 2020. De eerstvolgende vergadering in persoon is (onder voorbehoud) gepland
van 17 t/m 19 november 2020 in Bad Boll, aansluitend de vergadering van de Intersynodale
Financiële Commissie.
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