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Van 22 t/m 23 maart 2021 kwam het Provinciaal Bestuur (PB) bijeen voor haar 3e
vergadering in 2021. Opnieuw vond deze vergadering als Videoconferentie plaats. Eerder
vond op 9 februari de 2e vergadering in 2021 eveneens als Videoconferentie plaats. Op 4
februari 2021 werd een digitale consultatie met de leiding van de Evangelischmethodistische Kirche gehouden. Namens de Broedergemeente hebben naast de leden
van het Provinciaal Bestuur ook zr. Jill Vogt (vertegenwoordiger in de Duitse Raad van
Kerken), br Peter Vogt (coördinator opleidingen) en br. Friedrich Waas (bisschop)
deelgenomen. Na de bijeenkomst bevestigden de deelnemers het gegroeide vertrouwen
tussen onze twee kerken, waardoor ook lastige onderwerpen besproken kunnen worden.
Samenwerking tussen beide kerken is gepland (en vindt ook gedeeltelijk al plaats) bij de
bezetting van open plaatsen in de dienst van de verkondiging en bij de theologische
opleiding. Op 6 maart 2021 vond een digitaal Synodeforum plaats (zie meer informatie
hieronder).

Wij willen u graag verder informeren over de onderwerpen en besluiten uit deze vergadering
van het Provinciaal Bestuur en de Intersynodale Financiële Commissie:

Personalia
Het Provinciaal Bestuur heeft zr. Karen Wilson per 1 september 2021 als predikant in de
Evangelische Broedergemeente Noord-Holland beroepen. Zr. Wilson is op dit moment
predikante in de gemeente Neuwied. Zij wordt per 1 juli 2021 vrijgesteld van haar taken in
Neuwied om Nederlands te leren. In de tijd van de vacature in Noord-Holland zal br. Denny
Zinhagel de gemeente ondersteunen.
Br. Christoph Reichel, predikant in Bad Boll, gaat per 1 oktober 2021 met pensioen. Br.
Albrecht Stammler, zijn opvolger, heeft een beroeping als predikant in de gemeente Bad
Boll aanvaard, met ingang van 1 september 2021.
Zr. Anne Schulze zal na afloop van haar ouderschapsverlof in augustus 2021 terugkeren in
het werk van de gemeente Bad Boll, als predikante met 0,25 fte. Met nog eens 0,25fte zal zij
een opdracht voor bovenregionaal werk met gezinnen in de regio Duitsland-Zwitserland van
de ECP op zich nemen. Zr. Schulze zal door een begeleidingsgroep worden ondersteund bij
de ontwikkeling van deze nieuwe tak van werk in de Broedergemeente.
Zr. Peggy (pastoraal werkster) en br. Volker Mihan (predikant) hebben een beroeping
aanvaardt naar de gemeente Berlin, met gezamenlijk 1,5 fte, per 1 september 2022.
Br. Volker Schulz zal de Europees-Continentale Provincie bij de Synode van de Britse
Provincie vertegenwoordigen, die gepland staat als digitale vergadering van 10 t/m 12 juni
2021.

Het Provinciaal Bestuur bevestigd de benoemingen van zr. Ellen Bøytler als
penningmeester van de gemeente Christiansfeld en zr. Claire Sproest als penningmeester
van de gemeente Amsterdam-Zuidoost.
Zr. Beate Biederbeck heeft haar arbeidsovereenkomst als pedagogische directeur van de
Zinzendorfschulen Königsfeld vanwege dringende persoonlijke omstandigheden, per einde
van het lopende schooljaar opgezegd. Het Provinciaal Bestuur is samen met de
leidinggevenden van de scholen bezig om een opvolger te zoeken.
Bij de verkiezing van twee leden van het Provinciaal Bestuur, die door de Synode als
schriftelijke verkiezing werd gehouden, hebben zr. Heide-Rose Weber en br. Raimund
Hertzsch elk ongeveer 90% van de stemmen ontvangen en zijn dus voor een tweede termijn
van 6 jaar tot leden van het Provinciaal Bestuur gekozen. Zr. Weber en br . Hertzsch hebben
tijdens het digitale Synodeforum hun herverkiezing aanvaard.
Wij wensen alle zusters en broeders de zegen van God toe.

Uit de bestuursafdelingen
In het kader van de uitbouw van digitale mogelijkheden voor het kerkelijk werk in de
Broedergemeente heeft het Provinciaal Bestuur (met toestemming van de Intersynodale
Financiële Commissie) besloten gemeenten te ondersteunen, die mogelijkheden voor
digitale kerkdiensten en bijeenkomsten willen op- of uitbouwen. Daarvoor is een werkgroep
samengesteld en zijn afspraken gemaakt met personen binnen de Broedergemeente, die de
gemeenten hierin kunnen ondersteunen. Ook is subsidie voor de aanschaf van apparatuur
beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vragen wij gemeenten die van
plan zijn in digitale mogelijkheden te investeren contact op te nemen met het Provinciaal
Bestuur, voordat aanschaffingen gedaan worden. Op deze manier kunnen mogelijke
synergiën worden gerealiseerd, ook kan ondersteuning aangeboden worden bij het uitkiezen
van passende apparatuur.
Meerdere gemeenten hebben het Provinciaal Bestuur gevraagd of digitale vergaderingen
van de Oudstenraad op basis van de Kerkorde mogelijk zijn. Het relevante artikel voor deze
kwestie is §1460. Het Provinciaal Bestuur legt de KO met betrekking tot de rechtsgeldige
doorvoering van Oudstenraadsvergaderingen in de vorm van videoconferenties als volgt uit:
Voorwaarde voor het houden van een Oudstenraadsvergadering in de vorm van een
videoconferentie is: dat alle leden met deze vorm van vergaderen instemmen en ook
technisch in staat zijn om aan een dergelijke videoconferentie deel te nemen. De OR moet
dit met algemene stemmen vaststellen. In dit opzicht moet §1460, 7 KO op analoge wijze
worden toegepast. Onder deze voorwaarde is de videoconferentie een vorm van vergaderen
waarbij alle voorschriften, van quorum tot notulen, op dezelfde wijze moeten worden
toegepast als tijdens fysieke vergaderingen. Aangelegenheden waarover niet openlijk kan
worden gestemd, moeten schriftelijk worden afgehandeld.
Op 6 maart 2021 vond voor het eerst in de geschiedenis van de Europees-Continentale
Provincie van de Broedergemeente een digitale bijeenkomst van de Synodeleden plaats.
Deze was niet als Synodezitting bijeengeroepen, maar als Synodeforum. Er zijn geen
besluiten genomen, maar de Synodeleden hadden de gelegenheid met elkaar van
gedachten te wisselen over de Broedergemeente in tijden van Corona en de vraag wat wij uit
deze periode meenemen als straks de pandemie voorbij is. De Synodeleden ontvingen twee
impulsen: de eerste van br. Livingstone Thompson, lid van het Provinciaal Bestuur van de
Britse Uniteitsprovincie en predikant in Belfast, de tweede van zr. Nelly Cambridge, lid van
het Synodebestuur en voorzitter van de Oudstenraad van de gemeente Utrecht (beide
teksten kunt u downloaden via https://nederland.ebg.nl/nieuws/333). In de synodale
commissies werd daarna over de ervaringen in de coronatijd en de verwachtingen van de
Broedergemeente na de pandemie gesproken. Door de deelnemers aan dit 1 e digitale

Synodeforum werd de bijeenkomst als inspirerend en hoopvol ervaren. De eerstvolgende
Synodezitting staat voor 5 t/m 12 maart 2022 in Herrnhut gepland.
Op verzoek van het Provinciaal Bestuur heeft de Theologische Commissie zich
beziggehouden met de vraag welke vormen van avondmaalsvieringen in tijden van de
pandemie mogelijk en wenselijk zijn. Aan het einde van hun aanbevelingen schrijft de
commissie: Er is hier een interessant gesprek op gang gekomen dat wij in de Theologische
Commissie zullen voortzetten en ook in onze provincie zullen verwelkomen en niet alleen
over digitale Avondmaalsvieringen, maar meer in het algemeen over de mogelijkheden en
beperkingen van digitale media voor kerkdiensten. Het Provinciaal Bestuur sluit zich aan bij
de wens dat, over de toekomst van digitale kerkdiensten in het algemeen en over
avondmaalsvieringen op afstand, een gesprek in onze kerk op gang komt. Als u hierover
mee wilt praten, schrijft u dan een mail aan info@ebg.nl. De aanbevelingen van de
Theologische Commissie zijn reeds aan de gemeenten verstuurd. U kunt ze downloaden via
https://nederland.ebg.nl/nieuws/333.
Het Provinciaal Bestuur heeft de jaarrekeningen 2017, 2018, 2019 van de gemeente
Haaglanden en de jaarrekening 2019 van de gemeenten Herrnhut en Zwickau besproken
en goedgekeurd.
Het PB ontving verder de volgende verslagen:










ALV van de Württembergische Arbeitsgemeinschaft für Weltmission
Conferentie van de Broedergemeenten in Duitsland (Deutsche Konferenz)
Visite van OKR Wolfgang Schmidt bij de Zinzendorfschulen Königsfeld
Gesprek over het bovenregionaal werk met gezinnen (Duitsland-Zwitserland)
(Decentrale) bezinning 2021 Centrale Raad
Moderamen Centrale Raad
Gesprek met Mozes Movers (broedergroep Amsterdam-Zuidoost)
Serie digitale bijeenkomsten “EBG in gesprek” in Nederland
Werkgroep concept museum Kunvald

De eerstvolgende (digitale) bijeenkomst van het Provinciaal Bestuur staat gepland voor 19
april 2021. Ook de vergaderingen van het Provinciaal Bestuur en de Intersynodale
Financiële Commissie, alsmede de ontmoeting met de uitgevers van de Duitse dagteksten
zullen als Videoconferenties plaatsvinden (3 t/m 8 mei 2021). De dagteksten 2024 zullen op
5 mei 2021 in Herrnhut in kleine kring getrokken worden.
Jezus zegt: Ik leef en ook jullie zullen leven. Johannes 14:19
Met het leerwoord voor de 1e Paasdag groeten wij u allen in deze opnieuw bijzondere en
door onzekerheden en beperkingen bepaalde Stille Week. Wij hopen en bidden dat de
opgestane Heer ons allen opnieuw laat zien, hoe wij te midden van pijn, verdriet en dood
samen met Hem het leven kunnen vieren en verkondigen.
Johannes Welschen
30 maart 2021

