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Van 17 t/m 19 november 2020 kwam het Provinciaal Bestuur (PB) bijeen voor haar 11e
vergadering in 2020. In verband met de Corona-situatie in Europa vond deze vergadering
opnieuw als Videoconferentie plaats. Op 8 oktober en 2 november 2020 kwam het
Provinciaal Bestuur ook reeds bij elkaar voor kortere Videoconferenties.
Op 16 november was er een digitale ontmoeting van het Provinciaal Bestuur met het bestuur
van de Herrnhuter Missionshilfe (HMH), de Duitse zendingsorganisatie van de
Broedergemeente. Onderwerp was vooral de vraag hoe de HMH zending als doel voor haar
werk invult en hoe aan de relatie met de partners in andere uniteitsprovincies gestalte wordt
gegeven.
Ook de ontmoeting met de uitgevers van de Duitse dagteksten op 19 november werd als
Videoconferentie gehouden. De uitgevers deelden mee, dat tot nu toe op een daling van
verkoopcijfers van ca. 1,5% gerekend moet worden. Bij de “Losung für junge Leute” en de
App kan tegen deze trend in een stijging van ca. 14% vermeld worden.
Aansluitend aan de vergadering van het Provinciaal Bestuur vond van 19 t/m 21 november
de najaarsvergadering van de Intersynodale Financiële Commissie als Videoconferentie
plaats.
Wij willen u graag verder informeren over de onderwerpen en besluiten uit deze vergadering
van het Provinciaal Bestuur en de Intersynodale Financiële Commissie:

Personalia
Zr. Gabriele von Dressler slaagde met succes voor een colloquium ten overstaande van de
examencommissie van de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente (ECP)
en verkrijgt daarmee het recht om tot predikante geordend te worden. De ordening zal in
verband met de Corona-situatie niet meer in 2020 gebeuren, maar zo gauw als mogelijk in
2021. Zr. Von Dressler werkt echter al volop mee in het predikantenteam van de gemeente in
Königsfeld.Op 18 oktober 2020 werd br. Johannes Weigel in Kleinwelka door br. Friedrich
Waas tot presbyter van de Broedergemeente ingezegend.
Het Provinciaal Bestuur heeft besloten zr. Veronika Ullmann, voor periode van de vacature
in de Broedergemeente Berlin, vanaf 1 januari 2021 als predikante te beroepen. Zr. Ullmann
is geordende predikante van de Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz en lid van de Broedergemeente. Verder zal per 1 mei 2021 zr. Damaris
Enkelmann, naast haar werk in de Haltestelle Cottbus, ook in de gemeente in Berlijn ingezet
worden. Zij zal vooral met kinderen en jongeren werken.
Het Provinciaal Bestuur bevestigt de benoeming van mevrouw Anne Maren Brockmann als
penningmeester van de Broedergemeente Hamburg en mevrouw Ute Swoboda als
rentmeester van de Broedergemeente Königsfeld.

Het curatorium van de Graf-Zinzendorf-Stiftung heeft zr. Dorothea Weller en br. Conrad
Clemens elk voor een tweede ambtstermijn als leden van het curatorium beroepen.

Uit de bestuursafdelingen
Na overleg met het Synodebestuur heeft het Provinciaal Bestuur besloten de, al een keer
uitgestelde, Synodezitting van maart 2021 af te gelasten. De Synodeleden hebben hiervoor
via een schriftelijke stemming toestemming verleend. Ook hebben zij toestemming gegeven
om de verkiezingen voor het Provinciaal Bestuur (afdeling II en III) schriftelijk te houden. De
eerstvolgende Synodezitting zal naar verwachting plaatsvinden van 5 t/m 12 maart 2022, in
Herrnhut. Alle reeds ingediende voorstellen voor de Synode 2020/2021 zullen aan de Synode
2022 worden voorgelegd.
Voor de tweede keer binnen een paar weken heeft een orkaan het land Nicaragua getroffen.
Na orkaan ETA bereikte orkaan IOTA op 16 november het land. Er zijn hierdoor grote
vernielingen aangericht, juist in de gebieden waar de Broedergemeente vertegenwoordigd is.
Huizen zijn door de storm beschadigd en een deel van de landbouwgronden is door
overstromingen getroffen. Veel mensen zijn dakloos; er is voedselhulp nodig. Het Zeister
Zendingsgenootschap, de Herrnhuter Missionshilfe en de Europees-Continentale Provincie
hebben uit de noodhulpfondsen elk € 5.000 overgemaakt via de Board of World Mission van
de Noord-Amerikaanse Provincies. Wij vragen ook om voorbede voor de zusters en broeders
in Nicaragua, die al enige tijd door acties van de regering in Nicaragua moeilijke tijden
meemaken.
Het Provinciaal Bestuur keurt de geplande mailingen van de fundraisingsafdeling voor het
jaar 2021 goed.
Het Provinciaal Bestuur verleent goedkeuring aan het statuut van het jeugdwerk van de
Broedergemeente in Duitsland die de Jugendwerkstatt op 7 maart 2020 heeft besloten.
Het Provinciaal Bestuur heeft de jaarrekening van de Comenius-Buchhandlung GmbH per
31 mei 2020 besproken en goedgekeurd. Verder werden de jaarrekeningen 2019 van de
gemeenten Bad Boll en Niesky besproken en goedgekeurd én de begrotingen 2021 van de
gemeenten Bad Boll, Königsfeld en Rhein-Main.
Tijdens een Videoconferentie op 7 november heeft het curatorium van de Graf-ZinzendorfStiftung opnieuw goedkeuring kunnen geven aan de financiering van zes projecten van
gemeenten en werkterreinen van de Europees-Continentale Provincie, waarbij een
totaalbedrag van € 13.500 werd uitgekeerd. Hiervoor zijn fondsen uit donaties en inkomsten
beschikbaar. Het vermogen van de stichting groeide vorig jaar met € 4.000 tot € 94.602,75,
als gevolg van legaten. Ook volgend jaar zal projectfinanciering mogelijk zijn. Om het werk
van de stichting op langere termijn veilig te kunnen stellen, blijft zij afhankelijk van giften en
legaten.
Comenius-Buchhandlung GmbH en Herrnhuter Sterne GmbH zullen in de toekomst
nauwer samenwerken. Onder het motto "Losungen und Sterne aus Herrnhut" kan voor beide
producten (dagteksten en sterren) samen promotie gemaakt worden.
Br. Raimund Hertzsch bracht verslag uit van de (digitale) vergadering van de Europese
Zendingsraad. Deze jaarlijkse bijeenkomst is inmiddels uitgebreid door reguliere deelname
van de Board of World Mission van de Noord-Amerikaanse Provincies, de Unity Women’s
Desk en de Moravian Church Foundation. Daardoor is een betere verbinding en afstemming
van alle organisaties mogelijk, die op het gebied van zending en financiële steun binnen de
wereldwijde Broedergemeente actief zijn.
Op 3 en 4 november 2020 hebben de reguliere werkbesprekingen van het bestuur van de
HMH met het Star Mountain Management Team plaatsgevonden. Vanwege de

reisbeperkingen konden de gesprekken alleen plaatsvinden in de vorm van een
Videoconferentie. Sinds het einde van de tweede shutdown zijn alle programma's op Star
Mountain weer in volle gang. Tijdens de shutdown werd er online onderwijs gegeven. Het
managementteam onder leiding van Ranya Francis Karam functioneert goed. Het nieuwe
gebouw van de kleuterschool is grotendeels voltooid. Een groot deel van de aanbevelingen
van Br. Matthias Clemens (bosbeheerder van de ECP) voor het behoud en gebruik van het
bos op Star Mountain wordt uitgevoerd.
Uit de vergadering van de Intersynodale Financiële Commissie
De Intersynodale Financiële Commissie ontving het verslag van de accountant die de
jaarrekening 2019 van de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente
had gecontroleerd en keurde de jaarrekening goed. De jaarrekening 2019 van de ECP
eindigt met een balansresultaat van - 119.183,07 €. Ook de begroting 2021 werd door de
commissie goedgekeurd. Deze laat een balansresultaat van - 179.000 € zien.
Het Provinciaal Bestuur besloot met toestemming van de Intersynodale Financiële
Commissie aangepaste versies van het salarisreglement voor predikanten en de
emolumentenregeling. Beide treden per 1 januari 2021 in werking. U kunt ze downloaden
via https://nederland.ebg.nl/ebg/heden/130-21-verdere-regelementen.
Met toestemming van de Intersynodale Financiële Commissie heeft het Provinciaal Bestuur
besloten om de laatste verhoging van de uniteitsbijdrage van de gemeenten, zoals die
door de Synode 2016 was besloten (B&V 2016/20) en die in 2021 plaats had moeten vinden,
over de jaren 2021 en 2022 te verdelen. Dit besluit is aan de ene kant een tegemoetkoming
aan de gemeenten in deze moeilijke tijden van Corona. Aan de andere kant wordt daardoor
voorkomen dat, door de verschuiving van de Synode naar 2022, voor dat jaar geen besluit
over de uniteitsbijdrage genomen kan worden.
Het Provinciaal Bestuur ontving verder de volgende verslagen:











Jugendwerkstatt Duitsland
Nord-Team (predikanten in Noord-Duitsland)
Predikantenberaad
Moderamen Centrale Raad
Raad van Kerken Nederland
Synode van de Protestantse Kerk in Duitsland (EKD)
Commissie Gastvrijheid Algemene Vergadering Wereldraad van Kerken 2022
Curatorium Schulstiftung der Evangelischen Brüder-Unität
EMS Mission Council and General Assembly
Liturgische Commissie Duitsland

Inmiddels heeft p[ 10 december opnieuw een vergadering van het Provinciaal Bestuur als
Videoconferentie plaatsgevonden. De vergadering van 11 t/m 14 januari 2021, die als fysieke
vergadering in Bad Boll was gepland, zal naar verwachting eveneens als Videoconferentie
plaatsvinden.
Johannes Welschen
15 december 2020

