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Hiermee worden de Besluiten en Verklaringen van de Synode van de
Europees-Continentale
Broeder-Uniteit
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Provincie van de Evangelische Broedergemeente (ECP) op haar
vergadering van 21 mei tot en met 28 mei 2016 in Bad Boll gepubliceerd.
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met deze publicatie in werking.
Het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broeder-Uniteit
Johannes Welschen (voorzitter)
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I. UNITEIT, ZENDING, PROVINCIE, OECUMENE
1
De Synode heeft de verslagen van de zendingsorganisaties van de ECP
ontvangen. De Synode bedankt de zendingsorganisaties in Zweden, EBF
(voorheen FEBS), in Nederland (ZZg), in Zwitserland (HM in Mission 21),
in Denemarken (BDM) en in Duitsland (HMH) voor hun uitvoerige
rapportage:
Wij willen onze dankbaarheid uitspreken voor het werk dat er gedaan is.
Het netwerk tussen de Hernhutter zendingsorganisaties en de verschillende
regio’s in onze provincie wordt sterker, en daarvoor zijn wij dankbaar.
Wij zijn ook blij over de samenwerking tussen de EBF en de SantaClarakerk, en hoe deze voor beide partijen van voordeel blijkt te zijn. Wij
waarderen het streven, een netwerk voor evangelisatie en geestelijke groei
te willen zijn.
Aan het ZZg spreken wij onze waardering uit voor al het goede werk, dat
er verzet is. Wij wensen u dat uw wensbeeld vervuld moge worden, al hebt
u ook met een vermindering van financiële steun te maken gehad.
Wij zijn dankbaar dat de HM bereid is, nieuwe hulpbronnen voor het Star
Mountain Revalidatie-centrum te vinden. Wij zijn ook onder de indruk van
de film “Just like you” over HIV/Aids in Tanzania, die door Mission 21
werd uitgebracht. De Synode beveelt de film bij iedereen aan.
De Synode is de BDM vooral dankbaar voor het werk met vrijwilligers.
Wij hopen dat de BDM hun ervaringen met andere zendingsorganisaties
zal delen. En verder willen wij graag onze dank uitspreken voor de
belangrijke steun die de BDM geeft aan de kerk in Albanië.
Wij zijn dankbaar voor de nieuwsbrief, die om de veertien dagen in het
Duits en in het Engels door HMH gepubliceerd wordt, met veel informatie
over de Wereldwijde Uniteit. Wij waarderen het uitstekende werk dat met
en voor Star Mountain gedaan wordt namens de Wereldwijde Uniteit.
6

De Synode heeft een verslag ontvangen van de UniteitsVrouwenconsultatie eerder dit jaar in Paramaribo. De Synode is erkentelijk
voor het werk van de Vrouwenafdeling van de Uniteit.
De Synode bedankt alle stafleden van de zendingsorganisaties. Wij wensen
u toe dat u ook in de toekomst de moed zult vinden om het Evangelie te
verkondigen in woord en daad.
2
De Synode stuurt de volgende brief naar de Uniteitssynode:
The synod of the European Continental Province has learned that it has
been proposed to reduce the financial contribution of the Worldwide Moravian Unity to the Star Mountain Rehabilitation Center (SMRC) in Palestine. This is a matter of great concern for us and we turn to the delegates
of the Unity Synod and request you to not cut the funding of this Unity Undertaking to the extent proposed in the draft budget of the Worldwide Moravian Unity 2017-2023. It would be highly appreciated, if the proposed
part of the funding conveyed through the Unity Mission and Development
Fund is a guaranteed annual contribution in the intersynodal period in
question.
The European Continental Province of the Moravian Church is the lead
agency of SMRC. However, a Unity Undertaking is the responsibility of the
whole Unity.
The synod of ECP takes this opportunity to express high appreciation for
all contributions from the many provinces within the Worldwide Unity over
the years. These contributions have been important for the operation of
Star Mountain. The dependency on the support of all Unity Provinces is
not less now. It is important that the responsibility for SMRC is shared by
all. A strong identification with Star Mountain within the provinces of the
Worldwide Unity is an important prerequisite for raising the needed support.
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In future, the ECP will therefore share more information about Star Mountain with the provinces within the Worldwide Unity. Furthermore, the ECP
will welcome stronger participation from other provinces. This participation might include activities and measures that bring development, and
help to maintain and strengthen the Christian profile of Star Mountain.
SMRC is an important and visible sign of hope, showing our unity in the
service of Christ.
In Star Mountain, the Moravian Church is present in the Holy Land. For
our ancestors, who were called there to help lepers, it was important to be
present in service of the love of God in the land of Jesus. The house
“Jesushilfe” in Jerusalem began its work, focusing on people who were
marginalized and were in particular need: the lepers. When this illness
was largely conquered in the 1970s, the focus turned to young people with
intellectual disability, because they were suffering from special physical,
mental and social problems. The Moravian brothers and sisters who began
the work at that time and those responsible for the work today see SMRC
as a mission project in the comprehensive sense. The work follows the
commandment and the example of our Lord Jesus Christ in helping needy
people and radiating faith, hope and love.
Cooperation and daily encounters of Christians and Muslims on Star
Mountain have a positive effect on the co-existence of religions. In many
parts of the northern West Banks this “city built on a hill” is a sign of reconciliation and compassion. It inspires people in this area to break
through the vicious circle of violence and hatred and seek peaceful solutions in conflicts. This is also a great encouragement for many brothers
and sisters from other churches in the region.
The consideration of the Unity Synod of the above mentioned request is
most appreciated.
Fraternal greetings
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3
De Synode stuurt de volgende brief naar de Uniteitssynode:
The Synod of the European Continental Province of the Moravian Church
(ECP), which convened in Bad Boll Germany on May 21st to 28th, 2016
sends greetings to the Unity Synod in Jamaica.
The synod of the ECP has learned that it has been proposed to reduce the
financial contribution of the Worldwide Moravian Unity to the Unity
Archives in Herrnhut, Germany. This is a matter of great concern for us
and we turn to the delegates of the Unity Synod and request you not to cut
the funding of this Unity Undertaking to the extent proposed in the draft
budget of the Worldwide Moravian Unity 2017-2023.
The synod of the ECP takes this opportunity to express its high appreciation for all contributions from the many provinces within the Worldwide
Unity over the years. These contributions have been essential for the work
of the Unity Archives. The dependency on the support of all Unity Provinces is equally vital in the coming intersynodal period. It is important that
the responsibility for the Unity Archives in Herrnhut is shared by all.
The Unity Archive is a Unity Undertaking and a service for the worldwide
Unity. Trained archivists and other experienced staff are working daily in
the archives with research as well as assisting researchers from within and
outside the Worldwide Moravian Unity. It means that both funding for the
operative costs and for the further development of the archives is needed.
The ECP synod is aware of the fact that many provinces face economic
constraints. However, the situation is that the proposed cost reduction in
the Worldwide Unity Budget proposal 2017-2023 threaten to harm the operations of the archives.
The ECP synod reminds the Unity Synod that the Unity Archives houses
large quantities of archival material, much of it is unique and very valuable. For that reason a modern, climate controlled and highly secure archive building was erected some years ago in order to protect the archival
material.
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The ECP will make strong efforts to transmit information online and to
continue its work of digitalizing the archival material.
We hope that the Unity Synod will resolve not to cut back the contributions
from the Worldwide Unity as much as proposed. The protection and further research in the archives as well as the service to researchers from the
worldwide Unity is our shared responsibility. Your positive consideration
of this request is appreciated.
Fraternally
4
De Synode stuurt de volgende brief aan de zusters en broeders in
Estland:
Geachte broeders en zusters in Estland,
de Synode van de ECP doet jullie de hartelijke groeten vanuit de zitting
2016 in Bad Boll!
Tot onze grote spijt was niemand van u bij deze Synode aanwezig.
Via zr. Benigna Carstens van het Provinciaal Bestuur hoorden wij van een
brief van uw hoofdoudste, br. Eenok Haamer, van 7 mei 2016. Wij hebben
begrepen dat u door verschillende opmerkingen gekwetst bent. Daarvoor
vragen wij u oprecht om vergiffenis. Samen met jullie geloven wij dat Jezus
Christus aan het kruis voor onze schuld gestorven is en leven wij vanuit
zijn liefde en vergeving.
Het spijt ons, wanneer u de indruk had, dat u bepaalde posities moest
volgen en dat wij op u neerkeken.
In alle verscheidenheid willen wij elkaar serieus nemen in ons streven, om
Christus te volgen en de wil van God te herkennen.
Echter bestaan er verschillen van mening over met name de zegening van
homoseksuele relaties onder christenen, ook in de gemeenten van onze
provincie en in andere kerken doordat wij de Bijbelse teksten op
verschillende manier begrijpen en uitleggen.
10

U wenst een open gesprek in wederzijds respect, net zoals wij dat doen. Wij
willen elkaar niet als broeders en zusters verliezen. Wij hebben daarom onze
bisschoppen en de broeders en zusters van onze kerkleiding gevraagd, om
met u over vragen als het Avondmaal en andere theologische onderwerpen te
praten.
Met broederlijke en zusterlijke groet
Uw Synode

II. GEMEENTEN EN GEMEENTELEVEN
5
Met vreugde en sympathie neemt de synode kennis van de blijvende wens
van de Evangelische Broeder en Zuster Gemeente (EBZG) om in de
ECP opgenomen te worden. Zij geeft aan het Provinciaal Bestuur de
opdracht om dit proces doelgericht voort te zetten. Om dit proces te
stimuleren moet:
 de praktijk van tot nu toe, dat de EBZG aan de bijeenkomsten van de
Centrale Raad en andere bijeenkomsten van de ECP als gast
deelneemt, moeten worden voortgezet;
 gebruik
gemaakt
worden
van
externe
professionele
procesbegeleiding;
 naar wegen worden gezocht om de pastorale zorg van de EBZG door
de ECP mogelijk te maken;
 de Centrale Raad van de Evangelische Broedergemeente in
Nederland (EBGN) over een jaar gerapporteerd wordt over de stand
van zaken. Deze zal de synode op de hoogte brengen.
De Synode vraagt aan de EBZG om:
 aan dit proces deel te nemen;
 hun structuren en besluitvormingsproces aan de kerkorde en andere
in de ECP geldende reglementen aan te passen;
 als de tijd rijp is tijd opnieuw een door de gehele gemeente
ondersteunde aanvraag om opname in de ECP aan het Provinciaal
Bestuur te sturen, die deze aan de synode voorlegt.
De Synode vraagt aan alle Broedergemeenten om dit proces te begeleiden
met hun voorbeden.
11

6
De "Haltestelle Cottbus" wordt overeenkomstig §§ 1001,2 en 1002,1 h
(vanaf 2016: 1002,1 i) KO als gemeenschapsvorm binnen de Broedergemeente erkend en als zodanig in de Europees-Continentale Provincie van
de Broeder-Uniteit opgenomen.
7
De baan voor een gemeentedienaar op de Herrnhaag wordt omgezet in
een baan voor een nader te bepalen medewerker (bijvoorbeeld pastoraal
werker, pedagoog, jeugdwerker, sociaal werker of een andere passend
vakinhoudelijk beroep). Financiering geschiedt voor 0,3 FTE vanuit de kas
van de Evangelische Broeder-Uniteit. De sociëteit Herrnhaag en derden
worden gevraagd om tevens een extra financiële bijdrage te leveren.
De omvang van de baan wordt aan de hand van deze bijdrage uitgebreid.
De financiering wordt voorlopig met een looptijd van 5 jaar begrensd.
8
“Rüstzeitenheim Sonnenschein”
Het Provinciaal Bestuur krijgt de opdracht, in gesprekken met de
Broedergemeente Ebersdorf als eigenaar van het gebouw te onderzoeken,
welke mogelijkheden er voor het toekomstige gebruik van het gebouw zijn.
Een toekomstig gebruik als groepsverblijf moet daarbij de voorkeur
hebben.
III. THEOLOGIE EN LITURGIE
9
De Synode geeft opdracht aan de Theologische Commissie, de functie en
betekenis van de bevestiging als lidmaat van de Broedergemeente als
verplichtende voorwaarde voor het volle lidmaatschap nader te
onderzoeken.
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Daarbij moet zij de volgende vragen voor ogen houden:
 Wanneer begint het lidmaatschap van de Broedergemeente (met de
doop § 1005, § 1661,1e KO, het belijdenis doen …)?
 Wanneer krijgt een lid van de Broedergemeente welke rechten en
plichten (actief / passief stemrecht, betaling van de kerkelijke
bijdrage, het recht om peetouder te worden, deelname aan de
gemeentevergadering?
 Welke rol speelt de bevestiging van het lidmaatschap als
identiteitskenmerk voor de Broedergemeente als Vrije Kerk (rechten
en plichten vanaf de leeftijd van 14, 16, 18 jaar)?
De Theologische Commissie wordt verzocht, een voorstel hierover voor de
eerstvolgende synode in 2018 te formuleren.
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Het Provinciaal Bestuur wordt verzocht, om tot uiterlijk aan de komende
synodevergadering met hen die verantwoordelijk zijn voor de theologische
vorming een concept uit te werken voor de vorming van leken voor de
verkondigingsdienst in de gemeenten.
Als bijzonder waardevol geldt de overdracht van liturgische en
theologische tradities uit de Broedergemeente, die men in diensten van
andere kerken niet vindt.
Tijdens de “Jugendwerkstatt”, studieseminaries en in de gemeentes zou
doelgericht voor de opleiding van medewerkers voor het werk met
kinderen en jongeren, voor de theologische studie en voor opleiding tot
medewerkers in het diaconaal werk geworven moeten worden.
11
De Synode dankt de Intersynodale Commissies voor liturgische vragen
in het Duitstalige gebied en in Nederland van harte voor het gedane werk.
Wij kunnen ons voorstellen dat er veel tijd en moeite is gestopt om het
resultaat te kunnen bereiken. Wij vragen de commissies hun
werkzaamheden voort te zetten. De commissie in het Duitstalig gebied
vragen wij daarbij om aandacht te besteden aan liturgische vragen rond het
Avondmaal met kinderen en de inzegening van relaties van personen van
het gelijke geslacht.
13

IV. MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
12
Woord van bemoediging
tegen haat - voor ontmoeting en diversiteit
In alle landen waar wij vandaan komen maken wij een groei van
vreemdelingenhaat en racisme mee. Dit begint bij alledaagse situaties en
eindigt bij psychologisch en fysiek geweld.
De boodschap van de bijbel verzet zich daartegen: Zij roept op om voor
gerechtigheid op te komen, gastvrijheid te oefenen en vreemdelingen te
beschermen.
Daarom vinden wij het onverdraaglijk als haatdragende taal tegen
vluchtelingen gebruikt wordt, als angsten voor vreemdelingen
aangewakkerd worden en als geweld gepleegd wordt tegen vluchtelingen
en hun helpers.
Bevestigd door het geloof zien wij de kansen van deze situatie:
Wij willen bemoedigen om vluchtelingen te ontmoeten omdat zij ons
verrijken.
Wij willen bemoedigen om kennis te maken met andere religies en te
praten over ons geloof.
Wij willen bemoedigen om een duidelijke positie tegen racisme in te
nemen en naast de vreemdelingen te gaan staan.
In ons visiedocument staat:
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.
Deze uitdaging willen wij aanvaarden.
De synode van de Evangelische Broeder-Uniteit
met vertegenwoordigers uit Albanië, Denemarken, Duitsland, Letland,
Nederland, Zweden en Zwitserland
14
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De Synode dankt de werkgroep “gerechtigheid, vrede en heelheid van
de schepping” hartelijk voor haar goede werk.
Zij verzoekt de werkgroep verder te werken aan de in het verslag
genoemde zwaartepunten.
De Broedergemeente weet zich in haar verantwoordelijkheid voor
gerechtigheid, vrede en de heelheid van de schepping op de
gemeenschappelijke weg met de kerken die participeren in de
oecumenische beweging. Een weg, die de plenaire vergadering van de
Wereldraad van Kerken in Busan in 2013 benoemd heeft als „Pelgrimage
van Gerechtigheid en Vrede“.
Zij verzoekt de werkgroep, impulsen uit de oecumene op te nemen en aan
de gemeenten en instellingen van de ECP door te geven.
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De synode ziet het werk met vluchtelingen als een wezenlijke taak van de
ECP in haar navolging van Jezus Christus. Met dankbaarheid neemt zij het
gevarieerde aanbod van initiatieven en activiteiten waar en de grote
betrokkenheid van vele gemeenteleden voor dit werk. Zij ziet dit als een
uitdrukking van het missionaire en diaconale handelen in onze kerk.
De Synode moedigt de gemeenten aan om:
 Gesprekken op verschillende niveaus te voeren over vluchten, de
oorzaken om te vluchten en angsten en zorgen die hiermee
gepaard gaan en gesprekken over het werk met vluchtelingen te
voeren of te starten.
 De stap te wagen om geschikte projecten te plannen en op te
starten.
 Medewerking te verlenen aan reeds bestaande initiatieven.
 Mogelijkheden voor huisvesting van vluchtelingen te
onderzoeken.
 Ruimtes beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld taalcursussen,
ontmoetingen en andere initiatieven die de integratie bevorderen
 Activiteiten te organiseren voor gevluchte families, kinderen,
jongeren, vrouwen en mannen.
 Indien nodig financiële middelen aan te vragen uit donaties die
binnen zijn gekomen bij de ECP en geoormerkt zijn voor dit doel.
15

 Gratis deelname aan kampen en andere activiteiten mogelijk te
maken in ruggenspraak met de jeugdwerkers.
 Zo nodig kerkasiel te verlenen.
De synode verzoekt de instellingen en bedrijven van de Broedergemeente:
Om de mogelijkheden voor opleiding, werk en stage voor
vluchtelingen binnen de instelling of het bedrijf te onderzoeken.
De synode verzoekt het Provinciaal Bestuur:
Om, gezien de omvang van het werkgebied, binnen een bestaande
arbeidsovereenkomst een deel van de werktijd te reserveren voor
vluchtelingenwerk. Met deze functie kunnen groepen en gemeenten
in hun werk met vluchtelingen gefaciliteerd en ondersteund worden.
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In de zin van ons visiedocument (“Wij gaan voor gerechtigheid, vrede en
het behoud van de heelheid van de schepping.”) worden toekomstige
synodezittingen duurzaam, milieu ontziend en met inspanning voor
gerechtigheid georganiseerd. Synodebestuur en Provinciaal Bestuur
besluiten om passende maatregelen te nemen en rapporteren de synode bij
de eerstvolgende zitting hierover.
Onderstaande gezichtspunten worden meegenomen:
 duurzaamheid wordt in brede zin bedoelt en heeft betrekking op
ecologische alsook sociale aspecten. Dat vraagt om een
vergaderstijl en -structuur die de internationale, multiculturele
samenstelling van de synode omvat en minderheden goed laat
deelnemen.
 De belasting van het milieu door het transport, in het bijzonder van
vliegreizen, wordt berekend en voor vliegreizen wordt
compensatie via de milieucollecte of de milieuprojecten van de
zendingsorganisaties van de ECP aangeraden.
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 Het gebruik van Openbaar vervoer wordt aangeraden en vergoedt.
Bij reizen met auto wordt alleen carpooling vergoedt. Vliegreizen
alleen in bijzonder uitzonderingen (dit is de huidige praktijk)
 Het aanbod van vlees bij de verzorging wordt gereduceerd. De
wens naar worst en vlees is in de aanmelding aan te geven,
vegetarisch is de basis. Naar mogelijkheid wordt regionaal eten
aangeboden (bio-fair).
 Er wordt geen wegwerpservies gebruikt
 Tijdens de vergaderingen wordt als regel leidingwater
aangeboden.
 Het onderdak wordt, indien mogelijk, in de buurt van de
vergaderlocatie gesitueerd. Bij de planning wordt voor fietsuitleen
t.b.v. synodeleden gezorgd, zodat zij de vergaderlocatie kunnen
bereiken.
 Bij de zittingen wordt gezorgd voor scheiding van afval.
 Het wordt onderzocht om papier zo min mogelijk te gebruiken. Er
wordt gebruik gemaakt van gecertificeerd milieuvriendelijk
papier.
Wij vragen ook om dit voornemen in de inrichtingen van de
Broedergemeente in te brengen.
De werkgroep conciliair proces wordt verzocht dit thema verder te
onderzoeken.
16
De Synode sluit zich aan bij de verklaring van de conferentie over het
Conciliair Proces van 2014, waarin opgeroepen wordt tot een verbod op
het speculeren met voedingsmiddelen. De verklaring zal namens de
Europees-Continentale Provincie gestuurd of overhandigd worden aan alle
regeringen van in de ECP vertegenwoordigde landen, de Europese
Commissie, de Raad van de Europese Unie en het parlement van de EU:
Hoor dit, u die strikken spant voor de armen, om de misdeelden in het land
uit te roeien, u die redeneert: ‘Wanneer is de nieuwe maan voorbij?

17

Dan kunnen we ons koren verkopen! En de sabbat? Dan kunnen we ons
graan uitstallen! Dan verkleinen we de efa (korenmaat) en vergroten de
sikkel en bedriegen wij met een vervalste weegschaal. Dan kopen wij de
misdeelde voor geld, de arme voor een paar schoenen, en verhandelen wij
zelfs het kaf van ons koren?’ (Amos 8, 4-6)
De synode van de ECP eist
voedingsmiddelen.

een

verbod

op

speculatie

met

Wij eisen dit omwille van gerechtigheid, omdat…
 Het speculeren met voedingsmiddelen moreel verwerpelijk is, zolang
niet onomstotelijk bewezen is, dat het speculeren met
voedingsmiddelen de prijzen van levensmiddelen niet beïnvloedt en
mensen als gevolg daarvan niet meer kunnen voorzien in hun
elementaire basisbehoeften.
 de handel met termijncontracten m.b.t. voedingsmiddelen en
grondstoffen een eigen dynamiek ontwikkelt en zich zo losmaakt van
de reële economie en vervolgens van de behoeften van de mensen.
 het speculeren met voedingsmiddelen het oppotten van
voedingsmiddelen ten gevolge kan hebben en zo uiteindelijk
hongersnood en in laatste consequentie dood veroorzaakt.
Wij doen deze oproep omwille van de vrede, omdat…
 daardoor agressies en geweld tot oorlogen aan toe ontstaan (bijv.
hongeropstanden in Haïti, en tijdens de Arabische Lente enz.)
 het leidt tot vluchtelingenstromen
oorspronkelijke woongebieden.

van

mensen

uit

hun

Wij doen deze oproep omwille van de heelheid van de schepping, omdat…
 het speculeren met voedingsmiddelen een geïndustrialiseerde
agrarische economie begunstigt, die het maken van winst als
prioriteit heeft, en die milieuvervuiling en uitbuiting van onze natuur
stimuleert. Dit leidt tot vernietiging van onze gemeenschappelijke
bestaansvoorwaarden op aarde.
„De wereld heeft genoeg voor ieders behoeften, maar niet voor ieders
begerigheid.“ (Mahatma Gandhi)”
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De Synode besluit onderstaand voorstel bij de Uniteitssynode in te
dienen:
Uniteitssynode moge besluiten zich aan te sluiten bij de verklaring van de
conferentie over het Conciliair Proces van 2014, waarin opgeroepen wordt
tot een verbod op het speculeren met voedingsmiddelen.
De verklaring zal namens de Uniteitssynode gestuurd of overhandigd
worden aan alle regeringen van de landen waar de wereldwijde BroederUniteit vertegenwoordigd is:
Hoor dit, u die strikken spant voor de armen, om de misdeelden in het land
uit te roeien, u die redeneert: ‘Wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan
kunnen we ons koren verkopen! En de sabbat? Dan kunnen we ons graan
uitstallen! Dan verkleinen we de efa (korenmaat) en vergroten de sikkel en
bedriegen wij met een vervalste weegschaal. Dan kopen wij de misdeelde
voor geld, de arme voor een paar schoenen, en verhandelen wij zelfs het
kaf van ons koren?’ (Amos 8, 4-6)
De Uniteitssynode eist een verbod op speculatie met voedingsmiddelen.
Wij eisen dit omwille van gerechtigheid, omdat…
 Het speculeren met voedingsmiddelen moreel verwerpelijk is, zolang
niet onomstotelijk bewezen is, dat het speculeren met
voedingsmiddelen de prijzen van levensmiddelen niet beïnvloedt en
mensen als gevolg daarvan niet meer kunnen voorzien in hun
elementaire basisbehoeften.
 de handel met termijncontracten m.b.t. voedingsmiddelen en
grondstoffen een eigen dynamiek ontwikkelt en zich zo losmaakt van
de reële economie en vervolgens van de behoeften van de mensen.
 het speculeren met voedingsmiddelen het oppotten van
voedingsmiddelen ten gevolge kan hebben en zo uiteindelijk
hongersnood en in laatste consequentie dood veroorzaakt.
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Wij doen deze oproep omwille van de vrede, omdat…
 daardoor agressies en geweld tot oorlogen aan toe ontstaan (bijv.
hongeropstanden in Haïti, en tijdens de Arabische Lente enz.)
 het leidt tot vluchtelingenstromen
oorspronkelijke woongebieden.

van

mensen

uit

hun

Wij doen deze oproep omwille van de heelheid van de schepping, omdat…
 het speculeren met voedingsmiddelen een geïndustrialiseerde
agrarische economie begunstigt, die het maken van winst als
prioriteit heeft, en die milieuvervuiling en uitbuiting van onze natuur
stimuleert. Dit leidt tot vernietiging van onze gemeenschappelijke
bestaansvoorwaarden op aarde.
„De wereld heeft genoeg voor ieders behoeften, maar niet voor ieders
begerigheid.“ (Mahatma Gandhi)
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De Broedergemeente is zich ervan bewust dat vanwege haar bijzondere
structuur een hoge mate van mobiliteit vereist is en weet dat daardoor de
gezondheid, het verkeer en het milieu extra belast worden, daarom
verplicht de Broedergemeente zich om in aansluiting op haar visie een
duurzame mobiliteit na te streven.
Dit houdt in:
1. Er wordt onderzocht welke reizen voor een vruchtbaar werk van de
Broedergemeente zinvol zijn en waar andere vormen van
samenwerking en contact houden voldoende zijn.
2. Bij dienstreizen wordt principieel gebruik gemaakt van het
milieuvriendelijkste vervoermiddel en in voorkomende gevallen
wordt dit vergoed.
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3. Het gebruik van minder milieuvriendelijke vervoersmiddelen moet
worden onderbouwd. Er worden criteria hiervoor vastgesteld.
4. Het vliegtuig wordt alleen gekozen in die gevallen dat er geen ander
vervoersmiddel beschikbaar is of dit niet acceptabel is. De
Broedergemeente verplicht zich om de door vliegreizen veroorzaakte
belasting van het milieu te compenseren door een financiële bijdrage
te doen aan een milieu-project. Dit kan door ondersteuning van de
eigen zendingsorganisaties waar zij projecten op het gebied van
milieu ontplooien.
Het Provinciaal Bestuur wordt gevraagd om het reglement met betrekking
tot dienstreizen te herzien en een passende richtlijn voor duurzame
mobiliteit in werking te stellen.
Het Provinciaal Bestuur wordt gevraagd bij de volgende synode verslag
hierover uit te brengen.

V. FINANCIËN
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De gemeenten in Duitsland betalen aan de Evangelische Broeder-Uniteit
een Uniteitsbijdrage (hierna Bijdrage voor de Verkondiging genoemd) op
grond van onderstaande principes:
- De bijdragen zijn gebaseerd op de werkelijke personeelskosten in de
verkondigingsdienst (predikanten en medewerkers in het jeugdwerk),
verminderd met een financiële steun van de Evangelische BroederUniteit. Deze financiële steun (250.000 € in het jaar 2014) wordt in
de jaren 2017 tot en met 2021 gereduceerd met 120.000 €.
(resterende financiële steun 2017: 226.000 €, 2018: 202.000 €, 2019:
178.000 €, 2020: 154.000 €, 2021: 130.000 €).
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- De bijdrage voor de verkonding bestaat uit een basisbijdrage en een
extra omslag.
De basisbijdrage bestaat uit:
(1) De helft van de opbrengst uit kerkelijke bijdragen volgens
jaarrekeningen van de gemeenten per 31-12-2015 en
(2) De uniteitsbijdrage uit de vergoeding kerkbelasting van het
berekende vergoedingsbedrag voor 2015 per 18-02-2016.
Het zo berekende bedrag wordt afgerond op 1000 €.
De extra omslag (personeelskosten minus toelage ECP minus
basisbijdrage wordt naar rato van de fte omgeslagen over de
gemeenten.
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Uniteitsbijdrage Nederland
De synode overweegt:
a. Dat de personeelskosten van de verkondigingsdienst (predikanten en
medewerkers in het jeugdwerk) in Nederland in het jaar 2014
€ 624.639 bedraagt.
b. Dat de Nederlandse gemeenten daarvoor gezamenlijk € 318.133
hebben bijgedragen en dat de Broeder-Uniteit € 306.506 als bijdrage
moest toeleggen.
c. Dat de Broeder-Uniteit voor de financiering van genoemde
personeelskosten van de verkondigingsdienst (predikanten en
medewerkers in het jeugdwerk) al jaren een structurele bijdrage
levert.
d. Dat de Evangelische Broeder-Uniteit jaarlijks een bedrag van
gemiddeld € 350.000 zal moeten bijdragen als de totale eigen
bijdrage van de Nederlandse gemeenten niet toeneemt.

22

e. Dat de financiële en vermogenspositie van de Evangelische BroederUniteit van dien aard is dat deze bijdrage van € 350.000 niet meer
verstrekt kan worden.
f. Dat de eigen bijdrage van de Nederlandse gemeenten in de
personeelskosten zal moeten toenemen, omdat anders het huidige
niveau van ‘kerk zijn’ met de bijbehorende pastorale en
verkondigingsondersteuning niet kan worden gehandhaafd.
De synode besluit:
1. De gemeenten in Nederland betalen in 2021 gezamenlijk een
Uniteitsbijdrage van in totaal € 512.820 aan de Evangelische
Broeder-Uniteit als bijdrage voor de personeelskosten van de
verkondigingsdienst (predikanten en medewerkers in het jeugdwerk).
Het bedrag van € 512.820 is als volgt berekend:
- € 332.820, dat is de begrote bijdrage van de gezamenlijke
Nederlandse gemeenten in 2015.
In bijlage I is vermeld hoe dit bedrag over de gemeenten is
verdeeld.
PLUS
- € 180.000, dat is het ‘meer’ bedrag dat nodig is van de gemeenten
als eigen bijdrage om het bedrag van € 512.820 te behalen.
2. Dat deze verhoging van € 180.000 gedurende vijf jaren, in de periode
2017 tot en met 2021, dient te worden bereikt. Vanaf 2017 wordt de
eigen bijdrage verhoogd met € 36.000 ten opzichte van het basis jaar
2015. Wat inhoudt dat de gemeenten in 2017 gezamenlijk € 36.000
meer moeten bijdragen dan in 2015. In 2018 gaat het om een bedrag
van € 72.000 (36.000 maal twee). In 2019 moet er € 108.000 (drie
maal 36.000) meer worden bijgedragen. In 2020 gaat het om (36.000
maal vier) € 144.000 en in 2021 en volgende jaren is het totaal
telkens € 180.000.
3. Dat gedurende de jaren 2017 én 2018 de bijdrage van elke
afzonderlijke gemeente wordt vastgesteld op basis van:
Het aandeel-percentage van de gemeente van het totaal aantal leden
van de EBGN ultimo 31 december 2012, zijnde 8.528 leden. Het
aantal leden per gemeente en het te betalen meer bedrag per
gemeente is vermeld in bijlage II van dit besluit.
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4. Dat de kerkelijke bijdrage voor de leden wordt vastgesteld op 3% van
het netto inkomen, met een minimum bijdrage van € 15 per maand
zijnde € 180 per jaar.
5. Dat het Provinciaal Bestuur het aantal leden per 31 december 2017
dient te inventariseren zodat het aandeelpercentage van de gemeenten
voor de verhoging van de afdracht wordt geactualiseerd en herzien
vanaf 2019.
6. Dat de gemeenten in Nederland
ledenadministratie moeten voeren.

hiertoe

een

adequate

BIJLAGE I
Gemeenten

Aantal leden Bijdrage 2014

Bijdrage 2015

1 Amsterdam Stad & Flevoland

3000

€ 85.162

€

88.326

2 Amsterdam Zuid Oost

1600

€ 36.612

€

37.344

3 Haaglanden

600

€

7.000

€

18.000

4 Noord Holland

484

€

1.240

€

21.648

5 Rotterdam Centrum

1200

€

2.000

€

53.040

6 Utrecht

550

€ 33.108

€

33.771

7 Zeist

469

€

0.701

€

61.715

8 Diaspora

625

€ 12.310

€

18.976

8528

€ 318.133

€ 332.820

Totalen
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BIJLAGE II
Gemeenten

Aantal
leden

Perc.

Extra 2017

Extra 2018

Extra 2019

1 Amsterdam Stad & Flevoland

3000

35%

€ 12.664

€ 25.328

€ 37.992

2 Amsterdam Zuid Oost

1600

19%

€ 6.754

€ 13.508

€ 20.263

3 Haaglanden

600

7%

€ 2.533

€ 5.066

€ 7.598

4 Noord Holland

484

6%

€ 2.043

€ 4.086

€ 6.129

5 Rotterdam Centrum

1200

14%

€ 5.066

€ 10.131

€ 15.197

6 Utrecht

550

6%

€ 2.322

€ 4.644

€ 6.965

7 Zeist

469

5%

€ 1.980

€. 3.960

€ 5.939

8 Diaspora

625

7%

€ 2.638

€ 5.277

€ 7.915

8528

100%

€ 36.000

€ 72.000

€ 108.000

Totalen

BIJLAGE II
Gemeenten

Aantal
leden

Perc.

1 Amsterdam Stad & Flevoland

3000

35%

€ 50.657

€ 63.321

€ 63.321

2 Amsterdam Zuid Oost

1600

19%

€ 27.017

€ 33.771

€ 33.771

3 Haaglanden

600

7%

€ 10.131

€ 12.664

€12.664

4 Noord Holland

484

6%

€ 8.173

€ 10.216

€ 10.216

5 Rotterdam Centrum

1200

14%

€ 20.263

€ 25.328

€ 25.328

6 Utrecht

550

6%

€ 9.287

€ 11.609

€ 11.609

7 Zeist

469

5%

€ 7.919

€ 9.899

€ 9.899

8 Diaspora

625

7%

€ 10.553

€ 13.192

€ 13.192

8528

100%

€ 144.000

€ 180.000

€ 180.000

Totalen

Extra 2020

Extra 2021

Volgende
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De synode besluit om een brief aan de oudstenraden van alle Duitse
gemeenten te sturen.
Geachte broeders en zusters,
De synode 2016 in Bad Boll heeft zich onder andere intensief met de
financiële situatie bezig gehouden.
Om een evenwichtige financiële huishouding in onze provincie te
bewerkstelligen, werd door het Provinciaal Bestuur een strategisch plan
voorgesteld. Het plan behelst opties voor uitvoering van het sinds 1998
geldende besluit om de financiering van de dienst van de verkondiging
door de gemeenten te laten geschieden, hetgeen tot op heden niet is
omgezet. Bij de verdeling van de kosten wordt wederom het
solidariteitsprincipe toegepast.
Om in de gemeenten hiervoor draagvlak te creëren, hebben wij voor een
vollediger overzicht de “oriëntatiehulp gemeentelijke bijdrage” als
handreiking bij de bestaande tabel voor de gemeentelijke bijdrage
bijgevoegd. Deze is aan de hand van het inkomen vastgesteld.
Wij ervaren de nieuwe situatie als een kans om de dienst van de
verkondiging veilig te stellen. Wij vragen u om dit thema met uw leden
intensief te bespreken en hen te motiveren om gezamenlijk deze taak om te
zetten. De synode leden en het Provinciaal Bestuur begeleiden u hierbij.
Met broederlijke en zusterlijke groet,
De synode
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Bijlage: Hulp tot oriëntatie kerkelijke bijdrage
(alleen voor Duitsland)

Zur Information: Orientierungshilfe Gemeinbeitrag*
Basis: Verfügbares Einkommen
Monatliches
verfügbares Einkommen

Monatsbeitrag

Jahresbeitrag

500 €

10 €

120 €

750 €

25 €

300 €

1.000 €

45 €

540 €

1.500 €

70 €

840 €

2.000 €

100 €

1.200 €

2.500 €

140 €

1.680 €

3.000 €

180 €

2.160 €

über 3.500 €

220 €

2.640 €

*Zur genauen Einschätzung benutzt bitte die offizielle Gemeinbeitragsstaffel.
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De kerkelijke bijdrage, die de Broedergemeente van haar leden in
Nederland verwacht, wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar 3% van het
netto-inkomen, met een minimumbijdrage van 15 € per maand.
Het Provinciaal Bestuur krijgt de opdracht om als hulp ter oriëntatie een
eenvoudige tabel samen te stellen.
Gemeenten kunnen voor mensen voor wie dit besluit tot een grote
verhoging van hun bijdrage leidt een overgangsperiode van maximaal één
jaar vastleggen.
Verder wordt in § 1482 Kerkorde en lid 4 aangevoegd:
De Oudstenraden kunnen op verzoek van een gemeentelid en in
uitzonderingsgevallen, afwijken van de grondtabel.
23
De synode steunt het strategische plan van het Provinciaal Bestuur
zoals beschreven in het verslag van het Provinciaal Bestuur op pag. 4. Ze
geeft opdracht aan de Financiële Commissie de uitvoering van het plan te
begeleiden.
VI. SYNODE, PROVINCIAAL BESTUUR, KERKORDE,
REGLEMENTEN
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Nieuwe opzet Synode
De Kerkorde wordt als volgt gewijzigd:
De §§ 1402 – 1407 worden als volgt nieuw geformuleerd. § 1620 lid 5
komt te vervallen:
§ 1402
1 De Synode wordt gevormd door gekozen, ambtshalve en door het
Provinciaal Bestuur beroepen leden (§ 401).

28

2 Alle leden van de Synode moeten lid zijn van de Broeder-Uniteit of tot
een van haar sociëteiten behoren.
3 De absolute meerderheid van de stemgerechtigde leden moet bestaan uit
gekozen vertegenwoordigers, overeenkomstig § 1403 Nr. 1 a-c
4 Elk land van de Europees-Continentale Provincie moet met tenminste
twee stemgerechtigde leden op de Synode vertegenwoordigd zijn, tenzij
er gegronde redenen zijn, dat dit niet mogelijk is. Als dit niet het geval
is, benoemt het Provinciaal Bestuur een aanvullend lid uit dit land.
5 Ieder stemgerechtigd lid heeft slechts één stem.
§ 1403
Synodeleden met stemrecht zijn:
1 door verkiezing:
a) de vertegenwoordigers van de gemeenten (§§1406. 1407,1-3, zie
bijlage 1 bij de Kerkorde)
b) de vertegenwoordigers van de diasporagroepen in Nederland, die
georganiseerd zijn in de Raad voor Diaspora, en waarvan de leden
het volle lidmaatschap in de Broeder-Uniteit hebben.(§1407,5, zie
bijlage 4 bij de Kerkorde)
c) de vertegenwoordigers van de Broedergemeente in Zwitserland (§
1407,4, zie bijlage 3 bij de Kerkorde)
d) de vertegenwoordigers van de gemeentedienaren (§ 1410)
2 ambtshalve:
a) de leden van het Provinciaal Bestuur
b) de voorzitter of een ander lid van de Financiële Commissie, dat
volgens §1425, 13 gekozen is
c) een vertegenwoordiger van de Brødremenighedens Danske Mission
d) een vertegenwoordiger van de Föreningen Evangeliska
Brödrakyrkans Vänner
e) een vertegenwoordiger van de Herrnhuter Missionshilfe e.V
f) een vertegenwoordiger van de Herrnhuter Mission Schweiz
g) een vertegenwoordiger van het Zeister Zendingsgenootschap
3 vanwege beroeping door het Provinciaal Bestuur opgrond van een
voorstel door de betrokken groep:
a) vertegenwoordigers van de Sociëteiten, Diasporagemeenschappen
en andere gemeenschapsvormen (§§ 1002,1g en i en 1472,4)
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b) een vertegenwoordiger van de jeugd uit Nederland en een
vertegenwoordiger uit het Duitse taalgebied
c) een jeugdconsulent uit Nederland en een jeugdconsulent uit het
Duitse taalgebied
d) een vertegenwoordiger van de theologische opleiding
e) twee vertegenwoordigers van de diaconale instellingen (§ 1618, 1.2)
f) twee vertegenwoordigers van de scholen en internaten (§ 1631,1
zin 2)
g) een vertegenwoordiger van de bedrijven (§ 1483)
§ 1404
Synodeleden zonder stemrecht zijn:
1 De bisschoppen van de Broeder-Uniteit, die binnen het gebied van de
Europees-Continentale Uniteitsprovincie wonen, voor zover zij niet
door verkiezing, ambt of beroeping stemrecht bezitten (§ 687).
2 Een vertegenwoordiger/-ster van de Britse Uniteitsprovincie.
3 Twee vertegenwoordigers/-sters van de Tsjechische Zendingsprovincie.
§ 1405
1 Synode en Provinciaal Bestuur kunnen deskundigen als gasten voor een
gehele synodezitting of voor afzonderlijke vergaderingen aantrekken.
2 Het Provinciaal Bestuur kan vertegenwoordigers van andere Provincies,
afzonderlijke werkterreinen van de Broeder-Uniteit en van andere
Kerken als gasten voor een synodezitting uitnodigen.
3.5.1.3 Verkiezing van de leden van de Synode
§ 1406
1 De gemeenten, aan wie de Synode dit recht heeft toegekend hebben het
recht om synodeleden te kiezen (§§ 1403,1a. 1417,5).
2 Bijlage 1 bij de Kerkorde is de officiële lijst van de kiesgerechtigde
gemeenten. Deze lijst moet bij iedere verandering opnieuw opgesteld
worden.
3 De verkiezing van synodeleden mag alleen in de gemeenten
plaatsvinden, die hun Uniteitsbijdrage over het afgelopen kalenderjaar
betaald hebben (§ 1488,6).
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§ 1407
1 Het aantal afgevaardigden naar de Synode dat een gemeente mag
kiezen is afhankelijk van het ledental van de gemeente:
t/m 200 leden:
1 afgevaardigde
t/m 400 leden:
2 afgevaardigde
t/m 600 leden:
3 afgevaardigde
boven 600 leden: 4 afgevaardigde
Als de Synode geen andere beslissing neemt, komt het geldige aantal
leden van een gemeente overeen met het aantal kiesgerechtigde leden.
(§§ 1408,2 und 3. 1004,3. 1482). Als teldatum geldt 31 december van
het jaar dat voorafgaat aan de verkiezingen voor de Synode.
2 Indien in een gemeente met twee of meer vertegenwoordigers in de
Synode meer dan een derde van de kiesgerechtigden buiten de lokale
gemeente woont, moet met een aparte kandidaatstelling een synodelid
uit deze groep worden gekozen, tenzij er gegronde redenen zijn dit niet
te doen.
3 Gemeenten in opbouw (§ 470) kiezen elk één lid.
4 De Broedergemeente in Zwitserland kiest in analoge navolging van lid
1 afgevaardigden voor de Synode overeenkomstig het aantal leden (zie
bijlage 3 bij de Kerkorde).
5 De diasporagroepen in Nederland kiezen in analoge navolging van lid
1 afgevaardigden voor de Synode overeenkomstig het aantal leden (zie
bijlage 4 bij de Kerkorde).
In § 1410 wordt de verwijzing redactioneel aangepast:
§ 1403 Nr. 1c wordt vervangen door: § 1403 Nr. 1d

--- Eind van de wijzigingen in de Kerkorde ---

De Synode krijgt de opdracht om met het werk aan een rechtvaardige
vertegenwoordiging van de verscheidene regio's en gemeenten door te
gaan.
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Kiesrecht diaspora Nederland
De kerkorde wordt als volgt gewijzijgd:
§ 1002
1 De Broeder-Uniteit kent tegenwoordig de volgende gemeente- en
gemeenschapsvormen (§§ 410. 650):
a-e [ongewijzigd]
f de diasporagroepen in Nederland, die georganiseerd zijn in de Raad
voor Diaspora en waarvan de leden een volledig lidmaatschap in de
Broeder-Uniteit bezitten,
f-h [wordt g-i]
§ 1007
1 Iedere gemeente, de Raad voor Diaspora in Nederland en iedere
sociëteit in Zwitserland houdt een ledenregister bij, waaruit de
persoonlijke en de kerkrechtelijke gegevens (zoals b.v. doop,
bevestiging van het lidmaatschap) zichtbaar worden (§§ 205. 1003.
1408. 1604,2. 1665. 1666).
2 Alleen de in dit register opgenomen personen zijn lid van de BroederUniteit resp. van een sociëteit in Zwitserland (§ 205). Geen lid van de
Broeder-Uniteit kan in meer dan één ledenregister ingeschreven staan.
3 De predikant is verantwoordelijk voor het bijhouden van het register.
4 Ieder lid is verplicht veranderingen in de persoonlijke en de
kerkrechtelijke gegevens aan de predikant mee te delen.
5 Verhuist een lid naar het werkgebied van een andere gemeente resp.
sociëteit in Zwitserland, dan wordt hij naar die gemeente resp. sociëteit
overgeschreven. De Raad voor Diaspora schrijft een lid aan een
gemeente over als het lid ervoor kiest zijn of haar lidmaatschap in een
gemeente voort te zetten of naar het werkgebied van een gemeente
buiten Nederland verhuist.
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§ 1403
Synodeleden met stemrecht zijn:
1 door verkiezing:
a) de vertegenwoordigers van de gemeenten (§§1406. 1407,1-3, bijlage 1
KO)
b) de vertegenwoordigers van de diasporagroepen in Nederland, die
georganiseerd zijn in de Raad voor Diaspora, waarvan de leden de volle
lidmaatschap in de Broeder-Uniteit bezitten. (§§ 1002.f, 1007.1+5,
bijlage 4 bij de Kerkorde)
c) de vertegenwoordigers van de Broedergemeente in Zwitserland
(§ 1407,4, bijlage 3 KO)
d) de vertegenwoordigers van de gemeentedienaren (§ 1410)
[lid 2 ongewijzigd]
3 vanwege beroeping door het Provinciaal Bestuur op grond van het
voorstel vanuit de desbetreffende groep:
a) vertegenwoordigers van de Sociëteiten, Diasporagemeenschappen
en andere gemeenschapsvormen (§§ 1002.1 g en i en 1472,4);
b) een vertegenwoordiger van de jeugd uit Nederland en een
vertegenwoordiger uit het Duitse taalgebied;
c) een jeugdwerker/ jeugdwerkster uit Nederland en een jeugdwerker/
jeugdwerkster uit het Duitse taalgebied
d) een vertegenwoordiger van de theologische opleiding
e) twee vertegenwoordigers van de diaconale instellingen (§ 1618, 1.2)
f) twee vertegenwoordigers van de scholen en internaten (§ 1631,1
zin 2);
g) een vertegenwoordiger van de bedrijven (§ 1483)
§ 1407
wordt aangevuld met een nieuwe alinea:
5 De diasporagroepen in Nederland kiezen in analoge navolging van lid 1
vertegenwoordigers voor de Synode overeenkomstig het aantal leden.
(bijlage 4 van de Kerkorde).
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Bijlage 4
De diaspora in Nederland omvat geografisch en cultureel bepaalde
groepen. Zij zijn georganiseerd in de Raad voor Diaspora in Nederland.
Op dit moment zijn de aangesloten groepen:
De Christelijke Bosland Contactgroep (CBCG)
de Javaans Christelijke Werkgroep Nederland (JCWN)
de Landelijke Hindostaanse Begeleidingsgroep (LHBC)
de Broedergemeente in Arnhem
de Broedergemeente in Groningen
de Broedergemeente in Noord-Brabant
De Raad voor Diaspora houdt een ledenregister bij. De in dit ledenregister
ingeschreven leden van de boven genoemde groepen zijn leden van de
Broeder-Uniteit. Zij mogen niet in het ledenregister van een gemeente of
een sociëteit in Zwitserland staan ingeschreven. Zij moeten aan de
bepalingen van de Kerkorde voor het lidmaatschap in de Broedergemeente
voldoen (§§ 1003 – 1005 KO).
De diasporagroepen in Nederland kiezen in analoge navolging van
§ 1407,1 KO vertegenwoordiger voor de Synode overeenkomstig het
aantal leden. (§ 1407,5 KO)
Voor de voorbereiding van de verkiezingen stelt de Raad voor Diaspora
een speciale commissie in. Deze kan ook de functie van het stembureau
vervullen (§ 9 KR).
De verkiezing wordt in alle diasporagroepen volgens een gezamenlijke
kandidatenlijst als schriftelijke stemming gehouden. Daarbij wordt het
kiesreglement (bijlage 2 van de KO) overeenkomstig de situatie in de
diaspora toegepast.
De huidige bijlage 4 van de KO komt te vervallen.
§ 1454, 1 KO wordt redactioneel gewijzigd: De verwijzing (Zie bijlage 4)
komt te vervallen.
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26
De Synode heeft de voorgestelde veranderingen van het reglement van
orde besproken en beveelt de Synode 2018 de aangepaste versie van het
reglement van orde tot besluitneming aan.
27
Corporate Governance
De §§ 1422 t/m 1426 KO worden als volgt herschreven, § 1427 KO komt
te vervallen:
3.5.2.3 De Intersynodale Financiële Commissie
§ 1422
1 Met het oog op de financiën en het vermogen van de Broeder-Uniteit
benoemt de Synode een intersynodale Financiële Commissie.
2 De Financiële Commissie adviseert, begeleidt en houdt toezicht op het
Provinciaal Bestuur in financieel en economisch opzicht. Het Provinciaal
Bestuur is verplicht om de Financiële Commissie voor belangrijke
economische en financiële beslissingen te raadplegen (§§ 1439,13).
3 Op grond van het verslag van de Financiële Commissie kan de Synode
het Provinciaal Bestuur decharge verlenen, zonder zelf alle
bijzonderheden ter kennis te moeten nemen (§§ 1480-1485).
§ 1423
1 De Synode kiest op haar eerste zitting de Financiële Commissie, die uit
minstens zeven leden bestaat. De Synode dient minstens drie leden uit
haar midden te kiezen, waarvan telkens één lid uit Duitsland en één lid
uit Nederland dient te komen. Bovendien kiest de Synode een
vertegenwoordiger van de gemeentedienaren alsook minstens drie
andere vakkundige personen onder inachtneming van het taakgebied van
de Financiële Commissie.
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Met uitzondering van de vertegenwoordiger van de gemeentedienaren
dienen de leden van de intersynodale Financiële Commissie noch een
dienstverband met de Broeder-Uniteit of de Herrnhuter Missionshilfe te
hebben noch bestuursleden van HMH te zijn. Verkiesbaar zijn alle
personen die het passieve kiesrecht voor de Synode volgens § 1409
hebben.
2 Bovendien moeten er twee plaatsvervangers uit het midden van de
Synode worden gekozen, waarvan telkens één uit Duitsland resp. uit
Nederland, en één plaatsvervanger uit de groep van gemeentedienaren
dient te komen. Bij blijvende verhindering van de formele leden worden
de plaatsvervangers door het Provinciaal Bestuur beroepen na overleg
met de Financiële Commissie. Daarbij moet de in punt 1 voorgeschreven
samenstelling gehandhaafd blijven.
3 Indien er geen overeenstemmende plaatsvervangers meer voorhanden
zijn, heeft de Financiële Commissie het recht, zichzelf door coöptatie tot
de volgende zitting van de Synode voltallig te maken.
§ 1424
1 De Financiële Commissie kiest een voorzitter en een vice-voorzitter.
Deze zijn tevens rapporteur en plaatsvervangend rapporteur. Indien de
Financiële Commissie niet anders besluit is het Reglement van orde van
de Synode van overeenkomstige toepassing (§ 1414).
2 De voorzitter roept de Financiële Commissie bijeen en maakt de agenda
bekend (§§ 1427,1. 1439,20). Op voorstel van een eenvoudige
meerderheid van de leden van de Financiële Commissie moet de
voorzitter de Financiële Commissie bijeenroepen.
3 Aan de zittingen van de Financiële Commissie nemen de leden van het
Provinciaal Bestuur deel, tenzij de Financiële Commissie anders besluit.
De leden van het Provinciaal Bestuur hebben geen stemrecht.
4 Alle deelnemers aan de zittingen van de Financiële Commissie zijn tot
geheimhouding verplicht.

36

§ 1425
De Financiële Commissie heeft in het bijzonder de volgende rechten en
plichten:
1. Zij doet aan de Intersynodale Voordrachtscommissie voorstellen voor
de verkiezing van die leden van het Provinciaal Bestuur, die
hoofdzakelijk voor de financieel-economische belangen (in het
bijzonder bedrijven, financiën, vermogen, juridische aangelegenheden
en personeel) verantwoordelijk zijn.
2. Zij heeft het recht, op voorstel van meer dan de helft van alle leden van
de Financiële Commissie (absolute meerderheid) om van het
Provinciaal Bestuur te eisen de Synode bijeen te roepen (§ 1413,3).
3. Verzaakt of verwaarloost een lid van het Provinciaal Bestuur in
financiële of economische zaken hardnekkig zijn plicht of dreigt er
economische schade voor de Broeder-Uniteit, dan kan de Financiële
Commissie, na het horen van de betrokkenen, leden van het Provinciaal
Bestuur, totdat er een beslissing is van de Synode, van hun dienst
schorsen en indien nodig waarnemende leden van het Provinciaal
Bestuur voor deze periode inzetten. Lidmaatschap en stemrecht van
geschorste leden van het Provinciaal Bestuur in de Synode blijven
behouden. Waarnemende leden van het Provinciaal Bestuur zijn geen
leden van de Synode, maar kunnen door deze worden gehoord. De
beslissingen over schorsing en het inzetten van waarnemende leden van
het Provinciaal Bestuur hebben een tweederde-meerderheid van alle
leden van de Financiële Commissie nodig. In dit geval moet de Synode
onmiddellijk, op grond van het bijeenroepen overeenkomstig nr. 2,
uiterlijk binnen 6 maanden bij elkaar komen.
4. Zij controleert jaarlijks de begroting, de jaarrekening en de stand van
het vermogen (jaarbalans) met inbegrip van een geconsolideerde
jaarbalans en kostenberekening, die het Provinciaal Bestuur haar
voorlegt (§ 1439,14).
Zij kan besluiten tot het benoemen van een externe accountant.
5. Zonodig maakt zij op grond van de controle aanmerkingen en geeft
adviezen. Zij heeft het recht, verdere controles door derden te eisen en
verslag te krijgen over het werk van de interne controle.
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6. Zij neemt besluiten over de begroting, de jaarrekening, het batig resp.
nadelig saldo, de stand van het vermogen en de geconsolideerde
jaarbalans (§§ 1439,14. 1494). Deze besluiten moeten steeds bevatten,
of de Financiële Commissie aan de synode de decharge van het
Provinciaal Bestuur voorstelt.
7. Zij dient bij de Synode het voorstel tot decharge van het Provinciaal
Bestuur in (§ 1417,15).
8. Zij kan van het Provinciaal Bestuur alle inlichtingen, die voor de
vervulling van haar taak nodig zijn, met inbegrip van de benodigde
bewijsstukken, verlangen.
9. Zij kan richtlijnen voor bepaalde rechtshandelingen opstellen.
10. Het door het Provinciaal Bestuur aangenomen beheersreglement
vereist de goedkeuring van de Financiële Commissie.
11. Het reglement van orde van het Provinciaal Bestuur vereist binnen de
grenzen van § 1422,1 en 2 de goedkeuring van de Financiële
Commissie.
12. Zij brengt aan de Provinciaal Bestuur schriftelijk verslag uit van iedere
vergadering.
13. Zij kiest van haar leden, die niet sowieso al lid zijn van de Synode, een
vertegenwoordiger voor de Synode, als de voorzitter van de Financiële
Commissie al lid van de Synode is (§ 1403,2b) of vanwegen andere
belangrijke redenen niet kan deelnemen aan de Synode.
14. Zij controleert de begrotingen en jaarrekeningen van de “Herrnhuter
Missionshilfe e.V.” en dient eventueel bij haar ledenvergadering het
voorstel tot decharge van het bestuur in.
§ 1426
1 De Financiële Commissie is verantwoording schuldig aan de Synode
en brengt op iedere zitting schriftelijk verslag uit (§ 1417,15).
2 De Financiële Commissie behoeft op iedere zitting van de Synode
decharge.
Haar taak eindigt aan het slot van de synodezitting waarop de nieuwe
verkiezing plaats vindt (§§ 1417,15. 1423,1).
In § 1439 Nr. 20 wordt de verwijzing redactioneel aangepast:
§ 1424, 1 wordt vervangen door: § 1424, 2
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28
Correctie fouten Kerkorde
De Kerkorde wordt als volgt gewijzigd:
§ 1002. 1 c) [alleen in het Duits gewijzigd]
Regionalgemeinden, deren Mitglieder in einem größeren Gebiet leben und
mehrere Zentren und Sammelpunkte haben,
§ 1200
1 De Europees-Continentale Broeder-Uniteit behoort tot de
medeoprichters van de Wereldraad van Kerken en van de Conferentie
van Europese Kerken (§ 217).
2 a) De Broeder-Uniteit is met haar gemeenten in Duitsland aangesloten
bij de Evangelische Kirche in Deutschland (kerkwet van 12
jan.1949). Zij is lid van de Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen in Deutschland en gastlid van de Vereinigung
Evangelischer Freikirchen in Deutschland.
b) De Evangelische Broedergemeente in Nederland is sinds de
oprichting lid van de Raad van Kerken in Nederland. Zij is
medeoprichter van Samen Kerk in Nederland (SKIN)
§ 1250.1
De te kiezen afgevaardigden van de Europees-Continentale
Uniteitsprovincie en hun plaatsvervangers worden door de Synode van de
Broeder-Uniteit gekozen (§ 265b. 404g. 1417,7).
§ 1250.3
Wanneer een afgevaardigde voor de opening van de Uniteitssynode
verhinderd is zijn opdracht uit te voeren, dan treedt zijn plaatsvervanger als
lid van de Uniteitssynode op; wanneer ook deze verhinderd is, dan een
andere plaatsvervanger (§ 265i).
§ 1413.1
De Synode wordt voor de duur van zes jaar gekozen en komt in de regel
iedere twee jaar voor een gewone zitting bijeen.
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§ 1417.15
Zij controleert de verslagen van het Provinciaal Bestuur, van de Financiële
Commissie en van de andere intersynodale commissies en besluit over de
decharge (§§ 1417,22-24. 1425,5. 1426. 1439,18. 1633).
§ 1437.3
De Financiële Commissie doet aan de Intersynodale Voordrachtscommissie
voorstellen voor de verkiezing van die leden van het Provinciaal Bestuur,
die hoofdzakelijk voor de financieel-economische belangen (in het
bijzonder bedrijven, financiën, vermogen, juridische aangelegenheden en
personeel) verantwoordelijk zijn (§ 1425,1).
§ 1451.2 [alleen in het Duits gewijzigd]
Seine Hauptaufgabe ist es, durch das Hören auf Gottes Wort den Auftrag
der Gemeinde als einer Gemeinde Jesu Christi klar zu erkennen und mit
Überzeugung zu vertreten, das Gedeihen der Gemeinde zu fördern, die
Grundsätze und Ordnungen der Brüder-Unität aufrecht zu erhalten und
wachsam allen Schaden nach Möglichkeit abzuwenden.
§ 1457
[1-2 ongewijzigd]
3 Tot aan de vorming van een nieuwe Oudstenraad zet het Provinciaal
Bestuur een Interim-gemeentebestuur in, waartoe ook ambtelijke,
beroepen of gekozen leden van de ontbonden Oudstenraad kunnen
behoren; het Provinciaal Bestuur legt de ambtsduur van het Interimgemeentebestuur vast. Het Provinciaal Bestuur regelt ook de
waarneming van de taken van de penningmeester (§1491).
4 Het Interim-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 neemt de
lopende zaken tot aan de constituering van de nieuwe Oudstenraad waar.
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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 ongewijzigd]
§ 1485.4
Het beheer van het vermogen door de oudstenraden staat onder toezicht
van het Provinciaal Bestuur (§ 1439,3).
§ 1489.2
De jaarrekening moet in opbouw en beschrijving van de afzonderlijke
posten overeenstemmen met de begroting voor dat jaar (§ 1461,9).
§ 1490
De verantwoordelijke voor het financieel beheer heeft in het bijzonder de
volgende rechten en plichten:
[rest ongewijzigd]
§ 1606.3
De jeugd heeft een open en uitnodigende gemeente nodig, die veel begrip
heeft. De samenwerking van de gemeente en de jeugd leidt tot actieve
lidmaatschap in de gemeente.
§ 1607.1
Het jeugdwerk van de Broeder-Uniteit biedt mogelijkheden tot ontmoeting
met het aanbod van Jezus Christus voor ons leven. Het streven is te horen
en door te geven wat het Evangelie jonge mensen in hun eigen situatie te
zeggen heeft. Het jeugdwerk wil het weerstandsvermogen tegen
beïnvloeding en de vorming van een zelfstandig bewustzijn bevorderen.
§ 1616.4
Leningen uit het vermogen van de gemeente mogen alleen met
toestemming van het Provinciaal Bestuur uitgereikt worden. (§ 1439,3).
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Bijlage 1
(bij § 1406,2)
Lijst van de gemeenten die zelfstandig een kiesdistrict vormen
Amsterdam-Stad en Flevoland
Amsterdam-Zuidoost
Bad Boll
Berlin
Christiansfeld
Dresden
Ebersdorf
Gnadau
Haaglanden en omstreken
Hamburg
Herrnhut
Kleinwelka

Königsfeld
Neudietendorf
Neugnadenfeld
Neuwied
Niesky
Noord-Holland
Nordrhein-Westfalen
Rhein-Main
Rotterdam Centrum
Utrecht
Zeist
Zwickau
stand juli 2015

29
Functie pastoraal werker/ predikant
De Kerkorde wordt als volgt gewijzigd:
§ 1461
De Oudstenraad heeft in het bijzonder de volgende rechten en plichten:
1 [ongewijzigd]
2 Hij steunt de predikanten en de andere medewerkers in de geestelijke
dienst bij hun taken. Daarbij dient hij de onafhankelijkheid van deze
medewerkers in de verkondiging en zielszorg en de bijzondere
verantwoordelijkheid van de predikanten voor de verkondiging van het
evangelie, het bedienen van de sacramenten, de zielszorg en het
geloofsonderwijs in acht te nemen. (§§ 1670,1 en 2. 1674,1-3)
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3-4 [ongewijzigd]
5 De Oudstenraad is samen met de predikanten verantwoordelijk voor de
goede uitvoering van de kerkdiensten. Zonder zijn toestemming mogen
de tijden van kerkdiensten niet duurzaam veranderd worden. Hij beslist
definitief over het gebruik van de kerkzaal en andere kerkelijke ruimten
voor bijeenkomsten, die niet onder de verantwoordelijkheid van de
Broeder-Uniteit vallen. Hij is bevoegd met betrekking tot alle zaken, die
met de begraafplaats verband houden (§ 1439,12).
[Rest ongewijzigd]
§ 1670
1 De geestelijke dienst in de Broeder-Uniteit omvat naast
woordverkondiging, sacramentsbediening en zielszorg ook het werk met
kinderen en jongeren, de kerkmuziek, de diaconie en andere diensten.
2 De Broeder-Uniteit kent als medewerkers in de geestelijke dienst
geordende predikanten en andere gemeentedienaren, die hun werk in
volledige betrekking, deeltijdfunctie of als vrijwilligers doen (§ 209),
waaronder pastoraal werkers, jeugdwerkers en kerkmusici.
3 De volgende bepalingen regelen de dienst van de predikant. De §§ 1673,
1674, 1675, 1676, 1677 zijn, in de grenzen van hun concrete opdracht,
ook overeenkomstig van toepassing op andere gemeentedienaren.
§ 1671
1 De ordinatie tot diaconus of de inzegening tot presbyter (§§ 685-686.
1439,7) wordt in opdracht van het Provinciaal Bestuur in een
bijeenkomst van de gemeente door een bisschop voltrokken (§ 209).
2 Van de voltrokken ordinatie of inzegening geeft de bisschop een
oorkonde af met het bisschoppelijke zegel en eigenhandige
ondertekening.
§ 1672 [ongewijzigd]
§ 1673
1 Predikanten worden door het Provinciaal Bestuur in hun ambt beroepen.
Van hen wordt verwacht, dat zij beroepingen aanvaarden (§ 1439,6).
2 Bij gehuwde predikanten gaat de beroeping uit naar beide echtgenoten
samen, als zij daarmee instemmen.
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3 Voor een beroeping voert het Provinciaal Bestuur gesprekken met de
predikant en, indien van toepassing, met de echtgeno(o)t(e) en met de
oudstenraden.
§ 1674
1 Tot de opdracht en verantwoordelijkheid van de predikant behoren in
het bijzonder de verkondiging van het evangelie, het bedienen van de
sacramenten, de zielszorg en het geloofsonderwijs. Een
onvoorwaardelijke zwijgplicht ligt ten grondslag aan de zielszorgelijke
dienst.
2 Verder draagt de predikant samen met de Oudstenraad de
verantwoordelijkheid voor de opbouw, de leiding en het beheer van de
gemeente, alsmede haar missionaire opdracht volgens de beginselen en
bepalingen van de Broeder-Uniteit (§§ 1450,2. 1461,2).
3 De predikant is in zijn dienst op de medewerking van de leden van de
gemeente aangewezen. Samen met de Oudstenraad zet hij zich daarom
in voor het vinden en toerusten van medewerkers (§ 1461,2).
§ 1678
1 Het Provinciaal Bestuur kan op verzoek van een Oudstenraad of de
leiding van een werkterrein pastoraal werkers benoemen. De benoeming
wordt voor een bepaalde termijn uitgesproken. Herbenoeming is
mogelijk.
2 Leden, die voor een benoeming als pastoraal werkers in aanmerking
komen moeten in de regel een theologische opleiding gevolgd hebben
en persoonlijk geschikt zijn voor hun taak.
3 Een pastoraal werker vervult zijn dienst altijd onder begeleiding en
toezicht van een predikant.
4 Een pastoraal werker kan ingezet worden in één of meerdere van de
volgende werkvelden: verkondiging, zielzorg, catechese, jeugdwerk,
diaconie. Bij de benoeming dienen de werkvelden afgesproken te
worden.
--- Eind van de wijzigingen in de Kerkorde --Omdat er in de commissie heel veel aandacht was voor de rol van de
pastorale medewerker vraagt de Synode aan het Provinciaal Bestuur om
een intensieve en grondige behandeling van zowel de taakomschrijving als
ook het benodigde reglement voor de functie van pastoraal werker.
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Bijlage 3 van de Kerkorde (Regeling van de Broedergemeente in
Zwitserland) wordt gewijzigd. De geldige tekst luidt als volgt:
Bij besluit van de synode in 1992 werd voor het werk van de
Broedergemeente in Zwitserland een nieuwe regeling van kracht (B+V
11/1992). Door deze nieuwe regeling gaan het "Schweizer Verband der
Brüder-Unität” en de Broedergemeente Montmirail in de "Herrnhuter
Brüdergemeine in der Schweiz" op.
De “Herrnhuter Brüdergemeine in der Schweiz” (Broedergemeente in
Zwitserland) wordt gevormd uit de volgende sociëteiten:
Herrnhuter Sozietät Basel,
Herrnhuter Sozietät Bern,
Herrnhuter Sozietät Menziken,
Herrnhuter Sozietät Zürich,
Église morave en Suisse romande, Montmirail,
alsmede door de “Herrnhuter Mission“ (Zwitserland) en de Unité des
Frères en Suisse.
De leden van de vroegere Broedergemeente Montmirail zijn voortaan lid
van deze gemeenschappen.
De “Herrnhuter Brüdergemeine in der Schweiz” kiest volgens § 1407.4 uit
een gezamenlijke kandidatenlijst voor alle sociëteiten afgevaardigden naar
de Synode in overeenstemming met het aantal leden.
Op de gemeenschappelijke lijst moet minstens één kandidaat meer staan,
dan er als synodeleden te kiezen zijn tenzij er dwingende redenen zijn, dat
niet te doen. Bevat de lijst niet meer kandidaten dan dat er synodeleden te
kiezen zijn, dan zijn diegene gekozen, die de meerderheid van de
afgegeven stemmen hebben gekregen. Is er op basis van deze regeling een
plaats onbezet, dan kan er een verkiezing voor de rest van de ambtsperiode
worden gedaan minstens één jaar na de verkiezing.
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Iedere sociëteit in Zwitserland houdt een ledenregister bij, waaruit de
persoonlijke en de kerkrechtelijke gegevens zichtbaar worden (§ 1007,1).
Alleen de in dit register opgenomen personen zijn lid van de BroederUniteit, resp. van een sociëteit in Zwitserland. (§§1007,2. 205).
De “Herrnhuter Brüdergemeine in der Schweiz” heeft de volgende taken,
die bij overeenkomst geregeld zijn:
De “Herrnhuter Brüdergemeine in der Schweiz” is verantwoordelijk voor
de uitgave van het Zwitserse dagtekstenboekje in Duitse en Franse taal.
De “Herrnhuter Brüdergemeine in der Schweiz” steunt namens de
Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente het kerkelijk
werk in het “Huis van godsdiensten” in Bern.
Voor de gezamenlijke behartiging van overkoepelende taken in het contact
met partnerkerken overzee hebben de Zwitserse sociëteiten van de
Broeder-Uniteit als speciale zendingsorganisatie de “Herrnhuter Mission”
gesticht als een vereniging met een eigen rechtspersoonlijkheid. De
“Herrnhuter Mission” is een van de organisaties die “Mission 21” vormen.
De Unité des Frères en Suisse (UdF) beheert als gemachtigde voor de ECP
Montmirail.
31
Bij de geplande bewerking van de Kerkorde moet een taal worden
gebruikt, die op gelijke wijze recht doet aan vrouwen en mannen.
Voor dit doel wordt de volgende zin in het voorwoord van de volgende
oplage ingevoegd:
De in de Kerkorde gebruikte aanduidingen van personen en diensten
gelden steeds in mannelijke en vrouwelijke vorm.
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32
Het Provinciaal bestuur krijgt de opdracht om een commissie in te stellen
die de paragrafen van de Kerkorde die betrekking hebben op het
jeugdwerk binnen de ECP (tenminste de §§ 1606-1608 KO) qua
taalgebruik en inhoudelijk te bewerken.
33
Het Provinciaal Bestuur is gemachtigd, tot de publicatie van de besluiten
en verklaringen, redactionele correcties vooral van drukfouten,
vertaalfouten en overduidelijke onjuistheden in de Kerkorde en in de
besluiten van deze Synode met toestemming van het Synodebestuur van
deze Synodezitting uit te voeren.
34
De Synode vraagt aan het Synodebestuur en het Provinciaal Bestuur om bij
de voorbereiding van de eerstvolgende Synodezitting met de passages
„mogelijkheden voor kostenbesparing“ en „werking van de Synode“ uit het
verslag van de commissie “nieuwe opzet van de Synode” rekening te
houden en gepaste maatregelen te nemen.
VII. DECHARGE
35
De Synode dechargeert op aanbeveling van de Intersynodale Financiële
Commissie overeenkomstig § 1425,4 en 5 KO het Provinciaal Bestuur
voor de boekjaren 2013 en 2014 Eveneens verleent de Synode ook
decharge aan de leden van het Provinciaal Bestuur voor het in de
verschillende afdelingen van hun verantwoorde werk alsook voor hun
gezamenlijk getroffen besluiten gedurende de afgelopen twee jaar.
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36
Die Synode dechargeert de Intersynodale Financiële Commissie
overeenkomstig § 1426,2 KO.

VIII. VERKIEZINGEN
37
Die Synode kiest overeenkomstig § 1436.1 KO voor de periode van zes
jaar als leden van het Provinciaal Bestuur:
Michael Schmorrde
Johannes Welschen
38
De synode kiest overeenkomstig § 1415 KO en § 1 van het Reglement
van orde een bestuur voor de volgende synodezitting. De leden van dit
bestuur zijn:
Peter Vogt, voorzitter
Nelly Cambridge
Jan-Thomas Walther
39
De Synode kiest overeenkomstig § 1423 KO voor de duur van twee jaar als
lid van de Intersynodale Financiële Commissie:
Anita Erbe-Tolls
48

Opdrachten aan:
Synode: 24, 25
Synodebestuur: 15, 33
Provinciaal Bestuur: 4, 5, 7 ,8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 28, 31, 32, 33
Bisschoppen: 4
Gemeenten / instellingen: 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22
Theologische Commissie: 9
Financiële Commissie: 23
Regionale Organen: 5
Commissies voor liturgische vragen: 11
Commissie “Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de schepping”: 13,15
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