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I. UNITEIT, ZENDING, PROVINCIE, OECUMENE
1
De synode neemt het visiedocument voor der Europees-Continentale provincie van de
Broeder-Uniteit aan. Zij vraagt de gemeenten en instellingen het bekend te maken en
voor toekomstige beslissingen als grondslag te gebruiken.
Zij bedankt der stuurgroep en alle anderen, die actief deel hebben genomen in het proces,
voor het werk, dat zij gedaan hebben.
De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Zij is een Europese tak van
de internationale Broeder-Uniteit. Haar wortels liggen in de Tsjechische voorreformatie
en in de Hernhutter beweging rond graaf von Zinzendorf. Zij gelooft met de gehele christenheid in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart.
Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft hij ons laten zien hoe God is.
Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd en ging hiermee tot het uiterste,
tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in hem, ook als
wij falen of schuldig zijn. Hij komt ons als broeder tegemoet die ons bevrijdt. Hij geeft
ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat.
Zo willen wij graag:
Leven in veelkleurigheid. Grenzen overwinnen
In onze kerk vinden verscheidene culturen, talen en tradities hun thuis. Deze veelkleurigheid vormt ons kerkelijk leven, verrijkt ons en daagt ons uit. Wij stellen ons open voor de
ontmoeting met mensen die anders leven en geloven dan wijzelf. Omdat migratie een grote invloed uitoefent op onze kerk, vormen grenzen voor ons geen belemmering. Wij geven
vorm aan eenheid in verscheidenheid.
Leven in gemeenschap. De enkeling waarderen
Door Jezus zijn wij zusters en broeders. Zoals hij willen wij aandacht geven aan minder
bedeelden en elkaar respecteren, ook in conflicten. Wij waarderen elkaar als mensen met
verschillende overtuigingen, talenten en verhalen en brengen deze in onze geloofsgemeenschap in. Wij kennen geen rangen of standen.
Het geloof leven. Hoop uitstralen
Ons geloof krijgt vorm in ons dagelijks leven, in zingen, bidden en werken. De dagteksten
helpen ons om het woord van God op ons leven toe te passen. Ze verbinden ons met elkaar en met christenen uit andere kerken. Onze diaconale instellingen, scholen en zendingsorganisaties zetten zich in voor anderen. Wij gaan voor gerechtigheid, vrede en het
behoud van de heelheid van de schepping. Wij leggen met woord en daad getuigenis af
van onze hoop en nodigen uit tot het geloof.
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Uit de erfenis putten. Vorm geven aan de toekomst
Talrijke geloofservaringen, kerkelijke vormen en taken zijn ons als erfenis toevertrouwd.
Steeds zijn wij op zoek naar wat voor mensen van onze tijd tot zegen kan zijn. In het vertrouwen in de levende Geest van God scheppen wij nieuwe dingen. Wij bouwen niet op
onszelf, maar op de beloftes van God.
2
Het Provinciaal Bestuur wordt opgedragen een betrekking voor een jeugdconsulent voor
de hele provincie (ECP) in te richten. De betrekking omvat ten minste 50%. Zij moet zo
snel mogelijk ingericht worden. De intentie is om de aanstelling blijvend in het banenplan op te nemen.
De functieomschrijving houdt onder andere in een coördinerende functie tussen de
jeugdwerkers en het Provinciaal Bestuur, innovatie componenten, coaching, personeelsmanagement en administratieve opgaven. De betrekking dient door een vakinhoudelijk
relevant gekwalificeerd persoon te worden bezet en op niveau van referent te worden geplaatst.
3
De synode geeft het provinciaal bestuur de opdracht om vóór de synode van 2014 een
“Toekomstworkshop” voor onze provincie te plannen en ervoor te zorgen dat zij in een
dialoog met gemeenten, bedrijven, diaconale instellingen en scholen goed wordt voorbereid.
4
De synode heeft met genoegen nota genomen van de verslagen van de zendingsorganisaties van de Broedergemeente in Denemarken (BDM), Duitsland (HMH), Nederland
(ZZg) en Zwitserland (HM in mission 21).
De synode heeft het opheffen van de FEBS als organisatie voor kennisgeving aangenomen. Ze is verheugd te horen dat de Broedergemeente in Stockholm nog steeds het contact met de zendingsvrienden in Zweden onderhoudt en met de andere zendingsorganisaties van onze provincie in verbinding staat.
In het bijzonder bedankt de synode HMH voor het intensieve werk op de Sterrenberg.
De synode is vooral verheugd te horen dat BDM ondanks de uitdagende situatie in de
Democratische Republiek Congo haar betrokkenheid kon bewaren en zelfs kon intensiveren.
In de vorige verslagperiode heeft HM een constructieve functie tijdens een moeilijke fase
van de leiding van mission 21 ingenomen. De synode is hier heel erg dankbaar voor.
De synode heeft met genoegen nota genomen van het feit dat het ZZg in het kader van
een heroriëntering in het vervolg duurzaamheid en de resultaten van projecten in het
middelpunt wil stellen.
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De Synode bedankt alle besturen en alle medewerkers van de zendingsorganisaties voor
hun inzet en het verzette werk.
De synode verzoekt om veel wijsheid, kracht en zegen voor de toekomst van de zendingsorganisaties in een tijd van grote veranderingen en uitdagingen.

II.

THEOLOGIE UND LITURGIE
5

De synode geeft de intersynodale Theologische Commissie de opdracht zich bezig te
houden met de theologie en de praktijk van het Avondmaal en in het bijzonder het
Avondmaal van de Broedergemeente in de gehele kerkprovincie. Ze creëert een handreiking waarmee het gesprek over het Avondmaal in de gemeenten in gang gezet moet worden (betekenis, uitnodigend karakter…) en een flyer.
6
De Synode bedankt de Theologische Commissie voor haar verslag en verzoekt haar door
te werken aan de in het verslag genoemde vooruitzichten:
-

Wat houdt het voor ons in, deel van de wereldwijde Broeder-Uniteit te
zijn?
Hoe kunnen we in onze gemeenten een geleefde / levende spiritualiteit
vormgeven en ervaarbaar maken?
Welke mogelijkheden biedt onze traditie voor concrete situaties uit het leven, zoals bijv. de inzegening van homoseksuele relaties?
Welke betekenis heeft de charismatische vernieuwing voor onze provincie?
7

De synode neemt kennis van het feit dat de discussie over de omgang met gelijkgeslachtelijke partnerschappen binnen en tussen de gemeenten van onze provincie nog niet is
afgesloten.
De opdracht conform B+V 10/2010 aan de Theologische Commissie wordt bekrachtigd,
met dien verstande dat de gemeenten materiaal ter behandeling van dit thema ter beschikking wordt gesteld en in de synode van 2014 verslag wordt gedaan.
8
Het bestuur krijgt de opdracht, opnieuw een Intersynodale Commissie voor Liturgische
Vragen in het Duitstalige gebied in te stellen en deze commissie de volgende suggesties
mee te geven:

6

a)
b)
c)
d)

Oog voor de verschillende gemeentevormen binnen het Duitstalig gebied te hebben.
Het contact met de Liturgische Commissie in Nederland te versterken.
Te overleggen over het vervaardigen van een liturgie voor “kerkdiensten ter sluiting
van huwelijken”.
Een ontmoeting met jeugdvertegenwoordigers uit de Duitse gemeenten mogelijk te
maken om hun suggesties mee te nemen voor “gewone” liturgieën en in het bijzonder voor het maken van een “jeugdliturgie” voor jeugdkampen en andere ontmoetingen (zoals de “Werkstätten”).
9

Het provinciaal bestuur krijgt de opdracht om opnieuw een Intersynodale Commissie
voor Liturgische Vragen in Nederland in te stellen. Deze commissie krijgt de volgende
aandachtspunten mee:
a)
b)
c)
d)

Verder te gaan met het werk aan de liturgieën om de herkenbaarheid van het verbindende tussen de gemeenten in Nederland en hun saamhorigheid te bevorderen.
Het contact met de Liturgische Commissie in Duitsland verder te onderhouden om
elkaar te informeren en te inspireren.
Na te denken over mogelijkheden om de jeugd in het werk te betrekken.
Verder werken aan het handboek voor predikanten en pastorale medewerkers.

V.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
10

Het mandaat van de werkgroep over de geschiedenis van de Broedergemeente in de
tijd van de DDR wordt voor de komende intersynodale periode verlengd.
De synode dankt de werkgroep voor haar werk en verzoekt haar:
a)
b)
c)

Om met het wetenschappelijke werk met externe bronnen door te gaan;
Om met de seminars door te gaan, indien mogelijk door ook de jeugd erbij te betrekken, met het doel de informatie aan de volgende generaties door te geven;
Om de interviews en resultaten van de werkgroep in passende vorm te publiceren.
11

Het Provinciaal Bestuur wordt gevraagd, opnieuw een werkgroep samen te stellen die het
memorandum “Kirche und Wirtschaft” (kerk en economie) van 1977 bewerkt.
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V.

SYNODE, PROVINCIAAL BESTUUR, KERKORDE, REGLEMENTEN

12
1.

§ 1002, 1.h van de Kerkorde wordt als volgt veranderd: “andere gemeenschapsvormen, die de toestemming van de synode hebben.”

2.

§ 1403, 3a van de Kerkorde wordt als volgt veranderd: “vertegenwoordigers van de
Sociëteiten, Diasporagemeenschappen en andere gemeenschapsvormen (§§ 1002.f.h.
en 1472,4)”.

3.

Overeenkomstig § 1420, 2 treden deze besluiten direct in werking.
13

§ 1703,5 van de Kerkorde wordt als volgt veranderd: „De Zendings-raad komt in de
regel eenmaal per jaar bijeen.“
14
1.

§ 1485,1 en 3 van de Kerkorde wordt als volgt veranderd:

1

De gemeenten hebben bij belangrijke veranderingen van vermogenstukken (bijv.
verstrekking of opname van leningen, aankoop, verkoop, belasting, verstrekking
van het recht van opstal, schenking, nalatenschap, het oprichten van stichtingen en
het aanvaarden van borgstellingen) na voorafgaand overleg met het Provinciaal
Bestuur diens goedkeuring nodig; daarbij horen ook vermogensstukken met historische waarde (1439,3).

3

Voor de inrichting en leiding van een bedrijf, alsook voor het sluiten of veranderen
van verdragen over vennootschappen, deelnemingen en bedrijfsvoeringen heeft
een gemeente na voorafgaand overleg met het Provinciaal Bestuur diens goedkeuring nodig (§ 1417,12).

2.

§ 1618 van de Kerkorde wordt als volgt veranderd

1

De Broeder-Uniteit onderhoudt diverse instellingen voor zieken en gehandicapten,
bejaarden en kinderen, alsook gastverblijven. Daarin geschiedt een belangrijk deel
van haar diaconale werk.

2

De verantwoordelijke instanties voor deze instellingen zijn de Broeder-Uniteit,
gemeenten van de Broeder-Uniteit, kerkelijke stichtingen met juridische bevoegdheid, alsook het algemeen nut beogende kapitaalassociaties waarin een van de genoemde instellingen een meerderheidsbelang heeft.
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3

Voor de oprichting of sluiting van zulke instellingen is toestemming vooraf van
het Provinciaal Bestuur nodig. Het Provinciaal Bestuur heeft het recht van toezicht
over deze instellingen (§1439,3).

4

Lid 3 geldt niet voor kerkelijke stichtingen met rechtsbevoegdheid, waarvan het
toezicht volledig geregeld is in de kerkelijke stichtingswet van de Broeder-Uniteit
(§ 1620,4)

5

Leiding en medewerkers doen hun dienst in opdracht van de Broeder-Uniteit.

6

Het Provinciaal Bestuur brengt verslag uit aan de Synode over het diaconale werk
(§§ 1417.16. 1439,18)

3. § 1631,1 en 2 van de Kerkorde wordt als volgt veranderd:
1

2

De Broeder-Uniteit onderhoudt kleuterscholen, scholen en andere instellingen
voor kinderen en jongeren. De verantwoordelijke instanties voor deze instellingen
zijn de Broeder-Uniteit, gemeenten van de Broeder-Uniteit, kerkelijke stichtingen
met juridische bevoegdheid binnen de Broeder-Uniteit of bijzondere instanties, die
met een gemeente van de Broeder-Uniteit contractueel verbonden zijn (§ 1605,5).
Voor de oprichting en sluiting van zulke instellingen is toestemming vooraf van
het Provinciaal Bestuur nodig. Dit geldt niet voor kerkelijke stichtingen met
rechtsbevoegdheid, wier toezicht volledig geregeld is in de kerkelijke stichtingswet van de Broeder-Uniteit.
15

De Kerkorde wordt als volgt gewijzigd:
1.

In § 1408 wordt het volgende nieuwe lid toegevoegd:

4.

Niet verkiesbaar is degene die overeenkomstig § 1457,4 het passieve kiesrecht
ontzegd is.
2. Na § 1456 wordt een nieuwe paragraaf met de volgende bewoordingen ingevoegd:
§ 1457
1. Verzaakt de Oudstenraad volhardend haar plicht, is ze daarin volhardend nalatig of kan
een doelmatig werken van de Oudstenraad niet meer veilig gesteld worden, of dreigt
er algemene schade voor de gemeente, dan kan het Provinciaal Bestuur na het aanhoren van de betrokkenen de Oudstenraad ontbinden. Daarmee eindigen de ambten van
alle leden van de Oudstenraad. Het beginsel van evenredigheid is te waarborgen.
2. Verzaakt een lid van de Oudstenraad volhardend zijn plicht, of is het daarin nalatig of
kan een doelmatig werken van de Oudstenraad niet meer veilig gesteld worden, of
dreigt er algemene schade voor de gemeente, dan kan het Provinciaal Bestuur na het
aanhoren van de betrokkenen hem of haar het ambt ontnemen; in dit geval moet een
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tussentijdse verkiezing of een vervangende beroeping overeenkomstig § 1454,6
plaatsvinden. Lid 1, zin 3 geldt dienovereenkomstig.
3. Tot aan de vorming van een nieuwe Oudstenraad zet het Provinciaal Bestuur een
voorlopig gemeentebestuur in, waartoe ook ambtelijke, beroepen of gekozen leden
van de ontbonden Oudstenraad kunnen behoren; het Provinciaal Bestuur legt de
ambtsduur van het voorlopige gemeentebestuur vast. Het Provinciaal Bestuur regelt
ook de waarneming van de taken van de penningmeester (§1491).
4. Het voorlopige gemeentebestuur maakt de ontbinding van de Oudstenraad onmiddellijk aan de gemeente bekend. Het heeft de taak om de verkiezing van een nieuwe
Oudstenraad voor te bereiden. Het leidt de lopende zaken tot aan de constituering van
de nieuwe Oudstenraad. De bepalingen van § 1461, nummers 11, 12, 13 en 18 worden
dienovereenkomstig toegepast. Het Provinciaal Bestuur kan vastleggen, dat leden die
tot dan toe leden van de Oudstenraad waren bij deze verkiezing niet verkiesbaar zijn.
5. Tegen de beslissingen van het Provinciaal Bestuur kan bij de door de Synode gekozen
Commissie van Beroep (§ 1550) binnen een termijn van een maand na bezorging van
de beslissing in beroep gegaan worden. Deze neemt een definitieve beslissing. Het inroepen van de Commissie van Beroep heeft geen uitstellende werking.
- wat tot nu toe § 1457 was, wordt § 1458;
aanpassing van de verwijzingen in § 1459,4 alsmede §§ 4,2 en 23,4b Kiesregl.
- wat tot nu toe § 1458 was, wordt § 1459
aanpassing van de verwijzingen in § 36 Kiesregl.
- wat tot nu toe § 1459 was, wordt § 1460
aanpassing van de verwijzingen in §§ 1417 nr. 18. 1439 nr. 22. 1457,2 en 601
- wat tot nu toe § 1460 was, wordt § 1461
aanpassing van de verwijzingen in §§ 1004,3. 1005,2. 1101,1. 1439,3 en 10. 1450,4.
1461,3. 1466,1. 1482,3. 1484,2. 1488,4. 1489,1 en 2. 1615. 1626,1. 1627,2. 1640,3 en
4. 1642,5. 1674,2 en 3
alsmede §§ 1,2. 2,1. 23,3. 36 Kiesregl.
3. Na § 1461 (nieuw) wordt een nieuwe paragraaf met de volgende bewoordingen ingevoegd:
§ 1462
Komen besluiten of maatregelen van de Oudstenraad in conflict met de kerkorde, met
andere bepalingen van het kerkelijke recht, met synodebesluiten, of brengen zij anderszins het voortbestaan van de gemeente in gevaar, dan kan het Provinciaal Bestuur het
nalaten ervan, het teniet doen of het verrichten van een handeling binnen een bepaalde
termijn voorschrijven. Indien de vereiste maatregelen niet uitgevoerd worden, kan het
Provinciaal Bestuur op kosten van de gemeente zelf in actie komen of de vereiste maatregelen door derden laten doorvoeren.
- wat tot nu toe § 1461 was, wordt § 1463
aanpassing van de verwijzingen in §§ 1491,5 en 1616,3
4. In § 1417 nr. 18 wordt een zin toegevoegd:
Voor beroepingen in bijzondere gevallen kiest zij een Intersynodale Commissie van Beroep (§ 1550).
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5. Bij § 1439 nummer 3 wordt tussen haakjes aangevuld:
1427 … 1462.

Het geheel van verwijzingen naar de voorschriften die betrekking hebben op de veranderde nummers moet aangepast worden.
6. Na § 608 wordt een nieuw opschrift en een nieuwe paragraaf met de volgende bewoordingen ingevoegd:
Beroep in bijzondere gevallen in de Europees-Continentale Broeder-Uniteit
§ 1550
1 De Synode zet aan het begin van haar ambtsperiode een intersynodale Commissie van
Beroep in, die over bezwaren overeenkomstig § 1457,5 en overeenkomstig § 33 van
het Reglement voor de Gemeentedienst van de Evangelische Broeder-Uniteit beslist.
2 De Synode kiest vijf reguliere leden voor de Commissie van Beroep, onder wie zich
een predikant en een juridisch deskundige moeten bevinden. Tenminste twee leden
van de commissie zijn synodeleden. Het juridisch deskundige lid alsook tenminste
twee andere leden mogen niet in een dienstbetrekking tot de Broedergemeente staan.
Onder de reguliere leden moeten in de regel twee vertegenwoordigers uit Duitsland en
twee uit Nederland zijn.
3 Bovendien kiest de Synode drie plaatsvervangende leden waaronder zich een predikant en een juridisch deskundige bevinden. Deze vervangen naar gelang van behoefte
het lid met de overeenkomstige functie. De twee plaatsvervangende leden die geen
predikanten zijn, mogen niet in een dienstbetrekking tot de Broedergemeente staan.
4 De commissie van beroep komt bijeen in een bezetting van vijf leden. De commissie
kiest haar voorzitter en diens plaatsvervanger. De voorzitter handelt de lopende taken
af en bepaalt bij verhindering of vooringenomenheid telkens de plaatsvervanging.

16
1.

§ 1460,9 van de Kerkorde wordt als volgt veranderd:

9

Hij beslist over de begroting, zorgt voor de controle van de jaarrekening, stelt deze
vast en verleent de penningmeester of rentmeester decharge, nadat het Provinciaal
Bestuur de jaarrekening heeft goedgekeurd (§§ 1439,3. 1486-1491). Hij beheert
het vermogen van de gemeente en heeft bij belangrijke veranderingen van het
vermogen de goedkeuring van het Provinciaal Bestuur nodig (§1485,1). Hij zorgt
voor de betaling van de kerkelijke bijdragen (§ 1482).

11

2.

§ 1489, 2 en 4 van de Kerkorde worden als volgt veranderd:

2

De jaarrekening moet in opbouw en beschrijving van de afzonderlijke posten
overeenstemmen met de voorlopige begroting voor dat jaar (§ 1460,9).
De Oudstenraad zorgt voor de toetsing van de jaarrekening. In gemotiveerde gevallen kan het Provinciaal Bestuur een externe controle van de jaarrekening verlangen of door een daartoe aangestelde persoon zelf uitvoeren.
Wat tot nu toe lid 4 was wordt nu lid 5.

4

3.

In § 1439,21 van de Kerkorde wordt de verwijzing aangepast:

21

Het geven van verordeningen inzake het beheer alsook ter uitvoering van de Kerkorde, voor zover niets anders bepaald is (§§ 1450,4. 1489,5. 1491,6. 1500,1.
1693).
17

Het Provinciaal Bestuur beroept een intersynodale commissie die de getalsmatige verkleining en een nieuwe opzet van de synode onderzoekt en tot aan de volgende synodezitting een geschikt concept heeft uitgewerkt.
18
1. De wet op de bescherming van persoonsgegevens van de Evangelische Kirche in
Duitsland (DSG-EKD) geldt voor het Duitse gebied van de Europees-Continentale
Provincie van de Broeder-Uniteit in zijn laatst geldende versie.
2. Het Provinciaal Bestuur wordt gemachtigd naar mogelijkheid een passende kerkelijke regeling voor bescherming van persoonsgegevens voor het Nederlandse rechtsgebied over te nemen of uit te vaardigen.
3. Het Provinciaal Bestuur is gerechtigd voor het gebied van de Broedergemeente bepalingen uit te vaardigen betreffende de uitvoering.
19
1. Voor de Europees-Continentale Broeder-Uniteit is een bestuursstructuur adequaat
die dicht bij de gemeenten staat en transparant en collegiaal is.
Daarom moeten de drie bestuurszetels Herrnhut, Bad Boll en Zeist gehandhaafd worden. De bestuurszetel Zeist moet conform de taken op financieel verantwoorde manier
versterkt worden. Het organisatorische en technische netwerk moet verder worden
ontwikkeld.
2. Het Provinciaal Bestuur krijgt de opdracht om tot aan de volgende vergadering van de
Synode verslag te doen over de mate waarin scheiding van toezicht en operatieve verantwoordelijkheid in de juridisch onzelfstandige bedrijven en instellingen van de
Broeder-Uniteit verwezenlijkt kon worden (conform Corporate Governance Codex
van de Diaconie).

12

3. De gemeenten, sociëteiten en andere gemeenschapsvormen in landen buiten Duitsland
en Nederland wordt aangeraden om met het Provinciaal Bestuur een gespreksproces
te voeren over hoe hun huidige en toekomstige integratie in de structuur van de ECP
vorm gegeven kan worden. Zij worden gevraagd om hierover bij de volgende vergadering verslag te doen.
4. Besluit 42/1998 wordt opgeheven.
20
Het Provinciaal Bestuur krijgt de opdracht om opniew een Intersynodale Juridische
Commissie te beroepen. Haar voornaamste taak is de juridische opheldering van het
stemrecht van ambtshalve leden van de Oudstenraad die niet lid van de Broedergemeente
zijn.
21
Het Provinciaal Bestuur krijgt de opdracht om bij een herdruk van de kerkorde de vertaling van het woord “appeal” in de Church Order in het Duits te wijzigen en met
“Einspruch “ (“beroep”) weer te geven.

V.

FINANCIËN
22

Het principe volgens B+V 40/2004 „De gemeenten dragen zelf gezamenlijk de personeelskosten van hun predikanten.“ blijft ongewijzigd bestaan.
De procedure tot vaststelling van de personeelskostenomslag van de Duitse gemeenten
volgens B+V 26/2008 wordt tot 2014 voortgezet.
Het Provinciaal Bestuur beroept onmiddellijk een werkgroep die voor de synodevergadering 2014 een voorstel voor een regeling met toestemming van de Intersynodale Financiele Commissie voorbereidt dat het boven genoemde principe vanaf 2014 verwezenlijkt.
De werkgroep met maximaal 7 leden moet in meerderheid uit predikanten en penningmeesters bestaan; twee leden van het Provinciaal Bestuur en de referent voor gemeentefinanciën zijn eveneens leden van de werkgroep.
De werkgroep moet bij de regeling van de personeelskosten rekening houden met de hele
breedte van de verkondigingsdienst in de Duitse gemeenten (vicarissen, jeugdwerkers
enz.).
23
De Synode moge besluiten: Het Provinciaal Bestuur krijgt de opdracht om zo spoedig
mogelijk oplossingen voor het Conferentie- en Recreatiehuis Herrnhut te vinden.
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VI. DECHARGES EN VERNIEUWING VAN OPDRACHTEN
24
De synode dechargeert het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ten aanzien van de aan
haar verstrekte opdracht en hernieuwt de opdracht aan het ZZg tot uitvoering van de taken die uit de associatie van onze provincie met de provincie Suriname voortkomen.
De synode geeft het Provinciaal Bestuur de opdracht om tot de volgende zitting van de
synode, in samenwerking met het bestuur van ZZg, de statuten en bestaande overeenkomsten over de verhouding van ZZg tot de synode van onze provincie ten aanzien van
KO § 1704, 5 (decharge en hernieuwing van de opdracht) te onderzoeken en eventueel
aan te passen.
25
De synode dechargeert op aanbeveling van de Intersynodale Financiële Commissie overeenkomstig § 1425,4 en 5 KO het Provinciaal Bestuur voor de boekjaren 2009 en 2010.
Eveneens verleent de Synode ook decharge aan de leden van het Provinciaal Bestuur
voor het in de verschillende afdelingen verantwoorde werk alsook voor hun gezamenlijk
getroffen besluiten gedurende de afgelopen twee jaar.
26
De synode dechargeert de Intersynodale Financiële Commissie overeenkomstig §
1426,2 KO.

VII. VERKIEZINGEN
27

De synode kiest overeenkomstig § 1436,1 KO voor de periode van zes jaar als lid van het
Provinciaal Bestuur:
Benigna Carstens
28
De synode kiest overeenkomstig § 1415 KO en § 1 van het Reglement van orde een bestuur voor de volgende synodevergadering. De leden van dit bestuur zijn:
Peter Vogt, voorzitter
Nelly Cambridge
Bernhard Goodwin
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29

De Synode kiest overeenkomstig § 1417,23 KO voor de duur van zes jaar als leden van
de Intersynodale Theologische Commissie:
Georgine Bendt-Wijsman
Kerstin Gutsche
Anna Kellerová
Klaus Künzel
Brigitte Lenz - van Wageningen
Volker Mihan
Christoph Reichel
Randi Weber
30
Die Synode kiest overeenkomstig § 1417,23 KO voor de duur van zes jaar als leden van
de Intersynodale Voordrachtcommissie:
Markus Gill
Katharina Goodwin
Rika C. Hoogstad
Reginald Kolf
Volker Schulz
31
De Synode kiest overeenkomstig § 1423 KO voor de duur van zes jaar als leden van de
Intersynodale Financiële Commissie:
Vertegenwoordiger gemeentedienaren: Friedemann Hasting
Plaatsvervanger Stefan Richter
Vertegenwoordiger diaconale
instellingen / scholen:

Stefan Wilinski
Plaatsvervanger Imanuel Vollprecht

Vertegenwoordiger zending:

Niels Gärtner
Plaatsvervanger Roswitha Lensing

vier verdere leden:

Henry J. C. Belfor (Vertegenwoordiger NL)
Antje Rückert
Alexander Künzel
Hans-Rudolf Stähelin
Plaatsvervangers Ulrich Krystek en
Thomas Dingemans (NL)
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32
De Synode kiest overeenkomstig §§ 1550 und 1437,1 KO voor een termijn van zes jaar
in de Intersynodale Commissie van beroep
Juridisch deskundige:

Vertegenwoordiger
gemeentedienst:

Overige leden

Dietlinde-Bettina Peters
Plaatsvervanger Ulrike Weber-Beck

Erdmann Becker
Plaatsvervanger Rhoïnde Mijnals-Doth (NL)
Jan-Thomas Walther
Nelly Cambridge
Harald Nitschke
Plaatsvervanger Coby Bruggink-Borst (NL)

Opdrachten aan:
Provinciaal Bestuur:

2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23

Zendingsorganisaties:

4, 24

Gemeenten / Instellingen:

1, 3, 19

Intersynodale Commissies:
Theologische Commissie
Financiële Commissie
Commissies voor liturgische vragen
Juridische Commissie
Werkgroep m.b.t. de geschiedenis
van de Broedergemeente in de DDR
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5, 6, 7
22
8, 9
20
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