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Hiermee worden de Besluiten en Verklaringen van de Synode van de
Evangelische Broeder-Uniteit (EBU) op haar vergadering van 14 juni tot
en met 20 juni 2014 in Zeist
gepubliceerd. Overeenkomstig
§ 1420,2 van de Kerkorde van de EBU treden zij met deze publicatie in
werking.
Het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broeder-Uniteit

Frieder Vollprecht (voorzitter)
Bad Boll, Herrnhut en Zeist, augustus 2014

3

INHOUDSOPGAVE
Nummer

Pagina

I. UNITEIT, ZENDING, PROVINCIE, OECUMENE
1
2
3
4
5

Brief aan de jeugd .......................................................................
Samenwerking in het team van jeugdconsulenten......................
Verslagen van de zendingsorganisaties ......................................
Brief aan de medewerkers van de diaconale instellingen,
bedrijven en scholen ...................................................................
Getuigenis en dialoog .................................................................

6
7
7
8
9

II. GEMEENTEN EN GEMEENTELEVEN
6
7
8

Evangelische Broedergemeente Rotterdam Noord .................... 10
Verkondiging en zielzorg door leken ......................................... 10
Centrale ledenadministratie ........................................................ 11

III THEOLOGIE UND LITURGIE
9 Theologische Commissie ........................................................... 11
10 Omgang met de mensen, die in homoseksuele relaties leven .... 11
11 Intersynodale commissie voor liturgische vragen
(Duitstalig gebied) ...................................................................... 12
12 Intersynodale commissie voor liturgische vragen
in Nederland ................................................................................ 12
13 Verzameling van de liederenschat
voor de Evangelische Broedergemeente in Nederland............... 13
IV. MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
14 Werkgroep voor het conciliair proces
„Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping“ ............ 13

4

Nummer

Pagina

V. SYNODE, PROVINCIAAL BESTUUR, KERKORDE,

REGLEMENTEN
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ambtshalve leden van de Oudstenraad § 1453 KO .................. 13
Aanpassing § 1459.3 KO (Nederlandse versie) ......................... 14
Nieuwe opzet van de synode ...................................................... 14
Organisatie diaconaal werk ........................................................ 14
Herrnhuter Missionshilfe § 1704.3 KO ...................................... 15
Zeister Zendingsgenootschap § 1704.5 KO ............................... 16
Bewerking § 1704 KO ................................................................ 17
Tijdelijke uitbreiding van het Provinciaal Bestuur ................... 17
Stemprocedure voor het extra lid van het Provinciaal Bestuur .. 17
Verhouding tussen Provinciaal Bestuur,
intersynodale Financiële Commissie en Synode ........................ 18

VI. FINANCIËN
25 Omslag voor de kosten van het personeel in Duitsland ............. 18
VII. DECHARGE EN VERNIEUWING VAN OPDRACHTEN

26 Decharge Provinciaal Bestuur ............................................ 19
27 Decharge Intersynodale Financiële Commissie ................... 19
28 Decharge en vernieuwing van opdracht ZZg ....................... 19
VIII. VERKIEZINGEN

29
30
31
32
33

Provinciaal Bestuur ............................................................ 20
Synodebestuur .................................................................... 20
Intersynodale Financiële Commissie .................................. 20
Afgevaardigde naar de Uniteitssynode 2016 ....................... 20
Commissie voor een nieuwe opzet van de synode ............... 21

5

I. UNITEIT, ZENDING, PROVINCIE, OECUMENE
1
De Synode besluit de volgende brief aan de jeugd van de Evangelische
Broeder-Uniteit:
Beste jonge zusters en broeders!
Met blijdschap hebben wij op onze vergadering in Zeist een video en een
brief van de jeugd ontvangen. Jullie zegenwensen en jullie levendige
boodschap hebben ons goed gedaan.
Door jullie brief, het verslag van het Provinciaal Bestuur, de Nederlandse
en Duitse jeugdafgevaardigden en jeugdconsulenten konden we inzicht
krijgen in de bonte veelzijdigheid van het jeugdwerk in onze provincie. We
kennen jullie enorme vrijwillige inzet in de gemeenten, op “Werkstätten”,
jeugdkampen en regio overstijgende ontmoetingen. We vermoeden dat deze
inzet naast school, opleiding en studie of beroep vaak veel tijd van jullie
vraagt. Daarvoor willen we jullie hartelijk bedanken.
Jullie hebben maatschappelijke en theologische thema’s benoemd, waar
wij ons ook mee bezig houden. De door jullie aangesproken respectvolle
en waarderende omgang met andere overtuigingen is voor ons juist op
deze synode opnieuw van belang geworden.
Met plezier hebben we van het nieuwe begin van een regio overstijgende
jeugdraad en nieuwe regio overstijgende jeugdkampen in Nederland
gehoord.
We hebben moeilijkheden gezien en jullie wensen t.a.v. meer continuïteit
en ondersteuning gehoord. We zijn blij, dat jeugdconsulenten, Provinciaal
Bestuur en leden van het planningsteam al de eerste stappen hebben gezet
om de situatie te verbeteren. We hebben voor het Provinciaal Bestuur en
de jeugdconsulenten voorstellen gedaan hoe het verder zou kunnen.
Graag gaan we op jullie verzoek in en nodigen jullie nog een keer hartelijk
uit om stages, opleidings- en werkmogelijkheden in onze bedrijven, scholen
en diakonale instellingen te volgen. (www.ebu.de/service/stellenangebote/).
We zijn altijd erg blij, wanneer jeugd uit onze kerk ook bij ons werkt. Jullie
hebben gelijk: juist jullie hebben we nodig!
6

Het schip van onze synodezitting is bijna aan de andere kant van de week
aangekomen. We zijn blij, dat we jullie, de jeugd van onze provincie, mee
aan boord hebben.
We groeten jullie met het refrein van het door jullie geciteerde lied voor
ons allemaal: “Blijf bij ons, Heer!”.
Jullie Synode
2
De Synode neemt met interesse ter kennisgeving aan, dat er een proces op
gang is waarin de structuur en samenwerking in het team van
jeugdconsulenten verder ontwikkeld wordt.
Het PB wordt aangemoedigd om op de ingeslagen weg verder te gaan en
daarbij de volgende punten in acht te nemen:
- heldere verdeling van competenties met vervangingsregeling
- Versterking van het landoverstijgende werk met kinderen en jongeren
- Begeleiding van de samenwerking in het team van jeugdconsulenten
door jaarlijks werkoverleg tussen vertegenwoordigers van het PB en
de jeugd, evt.ook een bisschop
- Mogelijkheid tot supervisie.
De Synode appelleert aan de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten
zich in het bijzonder te richten op het werk met kinderen en jongeren ter
plaatse.

3
De synode bedankt de zendingsgenootschappen van de Broedergemeente
in Zweden (FEBS), Nederland (ZZg), Zwitserland (HM in Mission 21),
Denemarken (BDM) en in Duitsland (HMH) voor hun uitgebreide
verslagen. We willen hiermee onze waardering voor het verzette werk tot
uitdrukking brengen.
7

De missionaire inzet van de FEBS in Stockholm in de samenwerking met
de St. Clara Kerk bereikt naast internationale ethnische groepen ook
voormalig prostituees en drugsverslaafden. De synode is blij dat het werk
daar in goede aarde valt. Verheugend is het ook om te horen dat de FEBS
doorgaat met de ondersteuning van internationale zendingsopdrachten.
De synode is blij dat het ZZg voor de toekomst haar opdracht nog meer
opvat als zendingsorganisatie in de verkondiging. De synode wil het ZZg
aanmoedigen, haar visie verder te ontwikkelen en voor de ondersteuning
van de gemeenten in Suriname, vooral in het binnenland, samen met die
gemeenten daar naar nieuwe financieringsmogelijkheden te zoeken.
Een bijzondere dank is gaat aan het HM in mission 21 voor de begeleiding
en ondersteuning van de theologische opleiding in Tanzania.
In het verslag van de BDM is het de synode bijzonder opgevallen, dat veel
jongeren uitgezonden zijn als vrijwilliger en dat zij hun kosten zelf hebben
gedragen. De synode bedankt BDM in het bijzonder voor de ondersteuning
van het werk in Albanië.
De synode begroet het instellen van donateurslidmaatschap bij de HMH,
dat door het vaststellen van de nieuwe statuten mogelijk werd. De synode
bedankt zich uitdrukkelijk voor de verdere ontwikkeling van de PR van de
HMH inclusief ontmoetingsreizen.
De synode geeft het PB de opdracht, bilaterale gesprekken te voeren met
de besturen van de zendingsorganisaties over hun oriëntering en de daarbij
benodigen strategiën.
4
De synode besluit, de volgende brief aan de medewerkers van de
diaconale instellingen, bedrijven en scholen in de ECP te sturen:
Geachte, beste medewerkers!
De synodevergadering van dit jaar, ons kerkelijk parlement, stond onder
het thema "God schenkt en beroept". Als afgevaardigden uit heel Europa
wisselden wij van gedachten wat de kerk voor ons betekent en welke taken
en opdrachten daaruit voortkomen.
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Sinds het begin behoren tot de Broeder-Uniteit niet alleen gemeenten,
maar ook diaconale instellingen, scholen en economische bedrijven. Als
synode ontvingen wij verslagen over het werk dat u heeft verzet, over
ontwikkelingen, successen, kansen en uitdagingen.
Vandaag willen wij u, de medewerkers van bedrijven, scholen en diaconale
instellingen van onze kerk onze waardering uitspreken. Wij danken u dat u
zich onder vaak moeilijke omstandigheden voor de aan u toevertrouwde
mensen en hun betreffende werkvelden inzet. Wij weten ook dat u als
medewerker in bedrijven van onze kerk onder economische druk steeds
weer met niet eenvoudige ethische beslissingen wordt geconfronteerd.
Met een tulpenbol als symbool voor groei en bloei wensen wij u voor uw
werk in de verschillende gebieden veel succes en Gods Zegen.
Zeist/Nederland, 19. Juni 2014
De Synode van de Evangelische Broeder-Uniteit
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1. De synode moedigt de gemeenten aan zich met de thematiek "Het
bevrijdende en blijmakende getuigenis van Jezus Christus in een
multireligieuze - multi-etnische maatschappij" bezig te houden, en ter
plaatse met de open dialoog te beginnen en te leven
Dit omvat expliciet ook de aanmoediging zich als kerk met het
vluchtelingenwerk bezig te houden en uit te nodigen tot persoonlijke
ontmoetingen.
2. Zij geeft de zendingsorganisaties van onze provincie de opdracht
werkmateriaal uit de oecumene voor het werk in de gemeente met
praktische impulsen uit te werken en ter beschikking te stellen.
3. Ervaringen uit het Huis der religies in Bern (Zwitserland) kunnen hierbij
hulp bieden. Medewerkers uit dit Huis kunnen voor bijeenkomsten en
zendingsfeesten uitgenodigd worden. Bezoeken aan het Huis der religies
in Bern (bv ook gemeentebezoeken) kunnen een belangrijke stimulans
zijn voor het eigen werk ter plaatse.
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II. GEMEENTEN EN GEMEENTELEVEN
6
1. De synode verleent aan de huidige »Evangelische Broeder en Zuster
Gemeente Rotterdam« met ingang van 1 juli 2015 als »Evangelische
Broedergemeente Rotterdam Noord« de kerkelijke rechten van een
zelfstandige gemeente van de Evangelische Broeder-Uniteit. (§§ 1450,1
en 1417,5 KO)
2. In de tussentijd zullen de bepalingen van het contract, dat in 2010 werd
gesloten tussen het Provinciaal Bestuur van de Europees Continentale
Broeder-Uniteit en de Evangelische Broeder en Zuster Gemeente, geldig
blijven.
3. Op het onder 1. genoemde tijdstip wordt de Evangelische
Broedergemeente Rotterdam de naam »Evangelische Broedergemeente
Rotterdam Centrum« bijgelegd.
4. De synode geeft aan het Provinciaal Bestuur de opdracht vóór het onder
1. genoemde tijdstip met de beide gemeenten in Rotterdam de
noodzakelijke afspraken te treffen. Met name is af te spreken:
a.

de hoogte van de jaarlijkse uniteitsbijdrage van de gemeente
Rotterdam Noord,

b.

het proces van de beroeping van een predikant in deze gemeente,

c.

de manier van samenwerking van de beiden gemeenten in
Rotterdam.

5. De synode geeft aan het Provinciaal Bestuur verder de opdracht de leden
van de synode uiterlijk op 1 mei 2015 met een brief te informeren over
de gemaakte afspraken, ten aanzien van de onder 4. genoemde punten.
7
Het PB krijgt de opdracht, samen met de regionale bestuursorganen en de
verantwoordelijken voor de theologische opleiding, passende stappen te
ondernemen, het „geordende dienen“ - verkondiging en zielzorg door
leken - in de gemeenten en Sociëteiten doelgericht te bevorderen.
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De onderstaande oogpunten moeten daarbij meegenomen worden:
- opleidingspaden en opleidingsstandaards voor geïnteresseerde
gemeenteleden
- passende vormen van beroeping en medewerking (b.v. lector (m/v),
diaken (m/v), pastorale (mede)werker (m/v), aanname tot akoluthie,
vraagstelling van ordinatie)
- duidelijke beschrijving van taken en verantwoordelijkheden (inclusief de
mogelijkheid van tijdelijkheid en samenwerking met en begeleiding van
aangestelden)
- de verschillende regionale omstandigheden.
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De synode vindt het belangrijk, een centrale ledenadministratie voor
Duitsland en voor Nederland te hebben. Ze geeft het Provinciaal Bestuur
de opdracht om hiervoor de noodzakelijke stappen voor te bereiden.

III. THEOLOGIE UND LITURGIE
9
De Synode dankt de theologische commissie voor voor het werk dat zij
gedaan heeft en vraagt de commissie verder te gaan met de begonnen
projecten.
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Wij kijken terug op een lang proces van bijna 20 jaar overleg in de synode
en gesprekken in de gemeenten over de omgang met de mensen, die in
homoseksuele relaties leven. Wij zijn het met elkaar eens geworden, dat
er onder ons geen discriminatie mag zijn van homoseksuele paren.
11

Echter wordt de vraag, of in de Broeder-Uniteit homoseksuele relaties
gezegend kunnen worden, nog steeds verschillend beantwoord.
Op grond van hun uitleg van de Bijbel als Gods woord zijn er zusters en
broeders van overtuigd dat zulke zegeningen tegen Gods wil zijn.
Op grond van hun uitleg van de Bijbel als Gods woord zijn andere zusters
en broeders ervan overtuigd, dat zulke zegeningen in overeenstemming
met Gods wil gebeuren.
Tijdens onze synodevergadering hebben wij ervaren, dat het mogelijk is,
met deze verschillende overtuigingen naar elkaar te luisteren, elkaar
serieus te nemen en als zusters en broeders te aanvaarden.
Met de Uniteitssynode van 2002 bekrachtigen wij, dat onze verschillende
inzichten over dit onderwerp onze eenheid op het gebied van wezenlijke
zaken, in geloof, hoop en liefde niet raken.
Daarom leggen wij de beslissing over het zegenen van homoseksuele
relaties in de verantwoording van de individuele gemeenten, de
oudstenraden en de predikanten en predikantes.
In het lange proces van overleg hebben we ook de pijn en het verdriet van
alle betrokkenen waargenommen en ervaren en vragen daarom de
gemeenten om verder te gaan met respectvolle gesprekken over onze
verschillende Bijbelse inzichten. De Theologische Commissie en
bisschoppen zijn beschikbaar voor begeleiding en pastorale zorg in dit
proces.
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De synode dankt de intersynodale commissie voor liturgische vragen
(Duitstalig gebied) en verzoekt de commissie verder te werken aan actuele
thema’s.
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De synode dankt de intersynodale commissie voor liturgische vragen in
Nederland voor het verrichte werk.
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13
Het Provinciaal Bestuur beroept een commissie voor het vervaardigen van
een verzameling van de liederenschat voor de Evangelische
Broedergemeente in Nederland. Er wordt voorgesteld om een sessie te
beleggen, waar ideeën worden verzameld over de vorm van het werk.

IV. MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
14
Het Provinciaal Bestuur krijgt de opdracht met inachtneming van de op de
synode gevoerde beraadslagingen een permanente werkgroep voor het
conciliair proces „Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping“
binnen de ECP in te stellen.

V. SYNODE, PROVINCIAAL BESTUUR, KERKORDE,

REGLEMENTEN
15
De Kerkorde wordt als volgt gewijzigd:
1. § 1453 krijgt onderstaande nieuwe paragraaf 5:
(5) bij het beroepen van ambtelijke leden van de oudstenraad (§ 1453,3
en 4 KO) moet in principe erop worden gelet, dat deze leden van de
Broeder-Uniteit zijn. In gerechtvaardigde uitzonderingen kunnen
personen tot lid van de oudstenraad worden beroepen, die lid zijn van
een christelijke kerk, als ze met de wezenlijke principes van de
Broedergemeente instemmen. Alle ambtshalve leden van de
oudstenraden hebben stemrecht.
2. De leden 5 tot 7 krijgen de nummers 6 tot 8.
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3. In de Kerkorde moeten de volgende verwijzingen tussen haakjes
toegevoegd worden:
- § 1439 Nr. 11: „§ 1453, 3 u. 5“
- § 1491 Nr. 4: „§ 1453, 3 u. 5“

16
§ 1459, 3 wordt in de Nederlandse versie van de Kerkorde als volgt
gewijzigd en daardoor aangepast aan de Duitse tekst:
"De predikant neemt in de regel de zaken van de Oudstenraad waar
met inbegrip van de ambtelijke correspondentie.”

17
De Synode heeft het voorstel van de intersynodale juridische Commissie
voor de verkleining en een nieuwe opzet van de synode ter kennis
genomen en besproken.
Ze stelt een intersynodale commissie in, die tot aan de eerstvolgende
synodevergadering een concreet voorstel tot verandering van de Kerkorde
uitwerkt, waarmee een nieuwe opzet gerealiseerd wordt. Tot de commissie
behoren het synodebestuur, een PB-lid en twee synodeleden.
Hierbij moet voorrang gegeven worden aan een afgewogen samenstelling
van de Synode wat betreft gemeenten, regio’s en werkgebieden.
Verder dient een aanzienlijk effectievere werkwijze van de Synode
gecreëerd te worden.
Als op deze manier ook kosten worden bespaard, is dat niet onwelkom.
18
Alle Broedergemeenten zijn als kerk van Christus geroepen tot diaconaal
werk (vgl. §§ 8-10 alsook § 1615ff KO). Zij dragen
medeverantwoordelijkheid voor de diaconale instellingen in hun gebied.
De diaconale instellingen worden uitgenodigd en opgeroepen tot actieve
deelname aan het gemeenteleven.
14

De Diaconale Corporate Governance Code van het “Bundesverband” voor
Diaconie is richtlijn voor alle diaconale instellingen van de EuropeesContinentale Broeder-Uniteit binnen Duitsland.
Het Provinciaal Bestuur krijgt daarom de opdracht, onzelfstandige
instellingen van de ECP zo spoedig mogelijk in een zelfstandige instantie
onder te brengen die nauw verbonden is met de Broedergemeente. Het
Tagungs- und Erholungsheim en het Rüstzeitenheim „Sonnenschein“
moeten afzonderlijk beschouwd worden.
De gemeenten van de ECP, die onzelfstandige diaconale intstellingen
onderhouden, worden verzocht, te zorgen dat deze instellingen juridischeen organisatievormen krijgen die toekomstbestendig zijn.
Het Provinciaal Bestuur krijgt de opdracht er zorg voor te dragen, dat het
diaconaat van de Broedergemeente georganiseerd wordt in ondernemingen
met voldoende omvang om toekomstbestendig te zijn.

19
§ 1704.3 van de Kerkorde wordt als volgt gewijzigd:
3. Herrnhuter Missionshilfe e.V.
Hernhutter Zendingsorganisatie in Duitsland (HMH)
a. De nu geldige statuten van HMH werden door de ledenvergadering
van HMH op 23 juni 2012 aangenomen en door de synode op haar
vergadering 2014 in Zeist bekrachtigd.
b. De vereniging dient de vervulling van de zendingsopdracht van de
Evangelische Broeder-Uniteit overeenkomstig de bepalingen van de
Kerkorde van de Europees Continentale Broeder-Uniteit. De
vereniging werkt samen met de Evangelische Broeder-Uniteit en haar
gemeenten in Duitsland, met de vriendinnen en vrienden van de
Hernhutter zending in Duitsland, met Landeskirchen en andere
kerken in Duitsland, met zendingsgenootschappen en andere
zendingsgeoriënteerde organisaties in Duitsland. De vereniging zoekt
bij haar werk nauwe samenwerking met de zendingsgenootschappen
van de Evangelische Broeder-Uniteit, die buiten Duitsland gevestigd
zijn. In het kader van overeengekomen partnerrelaties, werkt de
vereniging bij haar wereldwijde activiteiten binnen de structuur van
de Broeder-Uniteit en haar provincies.
15

c. Volgens § 10 van deze statuten kunnen wijzigingen van de statuten
door de synode van de Evangelische Broeder-Uniteit middels een
vetorecht worden tegengehouden. Het vetorecht kan voor de synode
tussen twee synodevergaderingen door het Provinciaal Bestuur
worden uitgeoefend. Indien een dusdanig veto wordt uitgesproken,
moet de wijziging van de statuten tot de volgende synodevergadering
achterwege blijven.
d. In het geval dat de vereniging wordt opgeheven, of bij het wegvallen
van fiscaal aantrekkelijke doeleinden, gaat het vermogen van de
vereniging naar de Evangelische Broeder-Uniteit met de verplichting
om het weer te gebruiken voor de tot dan toe geldige doeleinden die
in de statuten worden beschreven of – indien dit niet mogelijk is –
voor haar directe en uitsluitend kerkelijke, liefdadige doeleinden
zonder winstoogmerk.
e. Het voor de zending verantwoordelijke lid van het Provinciaal
Bestuur is ambtshalve lid van het bestuur. Het Provinciaal Bestuur
kan nog een van haar leden naar het bestuur afvaardigen. Het voor
de zending verantwoordelijke lid van het Provinciaal Bestuur is
voorzitter.
f. HMH vaardigt een vertegenwoordiger af naar de Synode als lid
met stemrecht.
20
§ 1704.5 van de Kerkorde wordt als volgt gewijzigd:
5. Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente, gevestigd
te Zeist (Zeister Zendingsgenootschap, ZZg)
a. ZZg heeft op 3 december 2008 de momenteel geldige statuten
aangenomen.
b. Het ZZg is voortgekomen uit het leven en werk van de Evangelische
Broedergemeente in Nederland. Volgens Artikel 2.1. van de statuten
is ZZg een onvervreemdbaar deel van het zendingswerk dat door
de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische
Broedergemeente geschiedt. Zij assisteert daarom als zelfstandige
zendingsorganisatie samen met de partnerorganisaties in de ECP de
Broedergemeenten wereldwijd in hun missionaire taken. In de
slotbepalingen van de statuten wordt vastgelegd dat de verhouding
tussen ZZg en de Europees-Continentale Uniteitsprovincie bij
overeenkomst annex de statuten geregeld is.
16

c. ZZg en het Provinciaal Bestuur hebben regelmatig overleg over het
zendingswerk van het ZZg in de ECP en in Suriname. Dit gebeurt
vanwege de bijzondere relatie tussen beide kerkprovincies binnen de
Broeder-Uniteit en vanwege de gezamenlijke zendingsopdracht van
de ECP en het ZZg.
d. Bij voorgenomen besluiten van de Algemene Ledenvergadering van
het ZZg tot wijziging van de statuten of ontbinding van de
Vereniging zal het ZZg in gesprek gaan met het Provinciaal Bestuur.
e. ZZg vaardigt een vertegenwoordiger af naar de Synode als lid met
stemrecht.

21
Het Provinciaal Bestuur krijgt de opdracht, in afstemming en in
overeenstemming met de zendingsgenootschappen § 1704 van de
Kerkorde te toetsen en te bewerken.
Doelen zouden daarbij o.a. moeten zijn, dat er formuleringen gevonden
worden met lange geldigheidsduur, om niet bij elke statutenwijziging van
een zendingsgenootschap ook de Kerkorde te moeten veranderen.

22
Vanwege de langdurige ziekte van een lid van het Provinciaal Bestuur
kiest de synode op zo kort mogelijke termijn een extra lid van het
Provinciaal Bestuur.
23
De verkiezing van het extra PB-lid (B&V 21/2014) vindt onverwijld
schriftelijk plaats overeenkomstig § 1436,3 van de Kerkorde.
Bij de nominering door de intersynodale financiële commissie werken
twee leden van de synode mee: een lid van het synodebestuur en een
bisschop. Verder wordt van de kandidaat of kandidaten een visuele
presentatie gemaakt, die voor alle synodeleden beschikbaar wordt gestelt
voor de verkiezing.

17

24
Er wordt een werkgroep ingesteld, die de verhouding tussen Provinciaal
Bestuur, intersynodale Financiële Commissie en Synode m.b.t. de
Diakonische Corporate Governance Codex onderzoekt en voorstellen voor
een aanscherping maakt. Deze werkgroep moet bestaan uit één lid van het
Provinciaal Bestuur, één lid van de intersynodale Financiële Commissie en
minstens twee vakmensen.
De werkgroep moet vooral duidelijkheid scheppen over:
- Afhankelijkheid/onafhankelijkheid van de leden van de Financiële
Commissie en hun competenties
- Vertegenwoordiging van de Financiële Commissie in de synode
- Mogelijkheden tot sancties van de Financiële Commissie

VI. FINANZEN
25
1. Aan het principe „De gemeenten dragen in hun totaliteit de volledige
personeelskosten van hun predikanten“ (B&V 40/2004) wordt
vastgehouden.
2. De omslag voor de kosten van het personeel in Duitsland wordt op
grond van de voorgelegde berekening met de volgende parameters
voortgezet:
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1.)

In de berekening van de omslag worden de omvang van de
formatieplaatsen van alle actieve medewerkers betrokken, die in
Duitse gemeenten in de dienst der verkondiging werkzaam zijn;
naast de predikanten zijn dit alle medewerkers in het jeugdwerk.
Bovenregionale functiedelen van het jeugdwerk worden
gelijkelijk over de gemeenten verdeeld.

2.)

Het door de gemeente op te brengen omslagbedrag houdt
rekening met de aan de gemeente toegekende formatieplaatsen.
De toekenning van de formatieplaatsen aan de gemeenten resp.
aan bovenregionaal werk wordt door het Provinciaal Bestuur
gepland en met de oudstenraden gecommuniceerd.

3. Het basisbedrag (omslagbedrag van het vorige jaar) van de omslag
(2012: 104.950,00 €) wordt jaarlijks met het percentage van de tarief
matige salarisverhoging verhoogd.
4. De geldigheidsduur van deze regeling is gesteld op een periode van
6 jaar.
5. De gemeenten zijn gehouden, de opbrengsten uit kerkelijke bijdragen
blijvend te verbeteren; het Provinciaal Bestuur houdt bij haar
personeelsplanning de vereisten van het gemeentewerk en haar
financierbaarheid gelijktijdig voor ogen.

VII. DECHARGES EN VERNIEUWING VAN OPDRACHTEN
26
De synode dechargeert op aanbeveling van de Intersynodale Financiële
Commissie overeenkomstig § 1425,4 en 5 van de Kerkorde het
Provinciaal Bestuur voor de boekjaren 2011 en 2012. 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.

27
De synode dechargeert de Intersynodale Financiële Commissie
overeenkomstig § 1426,2 KO.

28
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.
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VIII. VERKIEZINGEN
29
De synode kiest overeenkomstig § 1436,1 van de Kerkorde voor de
periode van zes jaar als lid van het Provinciaal Bestuur:
Raimund Hertzsch

30
De synode kiest overeenkomstig § 1415 van de Kerkorde 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
31
De Synode kiest overeenkomstig § 1423 van de Kerkorde voor de duur van
vier jaar als leden van de Intersynodale Financiële Commissie:
Mike Kensenhuis
Ivar Cambridge (Plaatsvervanger)
32
De synode kiest overeenkomstig § 1417, 7 van de Kerkorde als
afgevaardigde naar de Uniteitssynode 2016:
Rita Harry
Christoph Reichel
als plaatsvervangers:
Nelly Cambridge
Jan-Thomas Walther
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33
Die Synode kiest twee leden van de synode in de commissie voor een
nieuwe opzet van de synode:
Age Kramer
Lorette Anders

Opdrachten aan:
Provinciaal Bestuur: 2,3,6,7,8,13,14,18,21,24,25
Bisschoppen: 10
Zendingsorganisaties: 3,5,28,
Gemeenten / Instellingen: 2,5,10,18,25
Intersynodale Commissies:
Theologische Commissie: 9,10
Financiële Commissie: 22, 23
Commissies voor liturgische vragen: 11
Commissie nieuwe opzet voor de synode: 17
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