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Alle lezers van het PB-bulletin wensen wij van harte een gezond en gelukkig – kortweg een
gezegend jaar 2022 toe en groeten u met de uitnodiging van Christus, die het woord voor het
jaar 2022 ons laat horen: Jezus Christus zegt: Wie bij mij komt zal ik niet wegsturen.
Johannes 6:37
Op 13 december 2021 kwam het Provinciaal Bestuur in een Videoconferentie bijeen voor de
laatste vergadering van het jaar 2021.
Van 17 t/m 20 januari 2022 kwam het Provinciaal Bestuur in Herrnhut bijeen voor haar 1e
vergadering in 2022. In het kader van deze vergadering vond een gesprek met de
coördinator cultuurtoerisme br. Wieland Menzel plaats. Hij informeerde de leden van het
Provinciaal Bestuur over de stand van zaken m.b.t. de aanvraag van de Broedergemeenteplaatsen Bethlehem (VS), Gracehill (GB) en Herrnhut (D) om op de werelderfgoedlijst van
de UNESCO geplaatst te worden.
Eveneens vond een ontmoeting met de bisschoppen plaats. Daarbij werd o.a. gesproken
over de situatie wat betreft medewerkers en gemeenten, over de digitale Synodezitting 2022,
de oproep van het Provinciaal Bestuur tot vaccinatie, en de reacties daarop, en de
mogelijkheid van digitale kerkdiensten en avondmaalsvieringen.
Wij willen u graag informeren over de onderwerpen en besluiten uit deze vergaderingen:

Personalia
Tijdens deze eerste vergadering van het jaar heeft het Provinciaal Bestuur zich opnieuw gebogen over de nodige mutaties bij medewerkers in de dienst van de verkondiging (Personalklausur).
Zr. Christine Welschen heeft per 1 maart 2022 een beroeping ter ondersteuning in de gemeente Rotterdamdam Centrum met 0,25 fte aangenomen. Zij zal in de toekomst 0,75 fte in
de gemeente Haaglanden e.o. werken.
Ds. Paulien Matze heeft eveneens per 1 maart 2022 een beroeping in de gemeente Haaglanden e.o. met een omvang van 0,25 fte aangenomen. Wij verheugen ons met ds. Matze een
nieuwe medewerkster in ons team welkom te heten.
Br. Albrecht Katscher heeft het Provinciaal Bestuur laten weten na zijn vicariaat een vakopleiding te willen volgen. Gesprekken over een mogelijk dienstverband bij de Broedergemeente
worden op een later tijdstip gevoerd.
In de ACK Deutschland (Raad van Kerken in Duitsland) wordt de Broedergemeente ook in de
komende periode (2022-2027) vertegenwoordigd door zr. Jill Vogt. Plaatsvervanger is zr. Benigna Carstens.
Ook voor de regio Nederland heeft het Provinciaal Bestuur nu een onderzoekscommissie voor
grensoverschrijdend gedrag (SMPR) benoemd. Deze bestaat uit mevr. Ernestine Comvalius,

zr. Sandra Westfa, br. Vivian Winter en zr. Heleen Zorgdrager. Br. Johannes Welschen
neemt als vertegenwoordiger van het Provinciaal Bestuur aan de vergaderingen deel.
Het Provinciaal Bestuur heeft br. Claudius Schiffer als een van de vertegenwoordigers namens de scholen op de Synode 2022 beroepen.
In plaats van br. Christoph Waas die naar Büdingen verhuist heeft het PB zr. Anne Blasshofer
als Synodelid namens de gemeente Neuwied beroepen.
In plaats van zr. Bettina Lichert, die niet deel kan nemen aan de eerstvolgende Synodezitting,
heeft het Provinciaal Bestuur br. Wilfried Schmidt benoemd als Synodelid namens de gemeente Rhein-Main voor de Zitting 2022.

Uit de bestuursafdelingen
Het Synodebestuur en het Provinciaal Bestuur hebben i.v.m. de bestaande onzekerheden
door de pandemie en de maatregelen van de kabinetten besloten om de Synodezitting 2022
als digitale vergadering van 5 t/m 12 maart 2022 te houden. In een brief aan de Synodeleden
schrijft br. Michael Schmorrde, voorzitter van het Provinciaal Bestuur: Wij betreuren ten zeerste dat wij elkaar op deze manier niet persoonlijk kunnen ontmoeten. Maar wij zijn dankbaar
voor de technische mogelijkheden om langs deze weg informatie met elkaar te kunnen delen
en de belangrijkste onderwerpen voor onze kerk te bespreken én daarover besluiten te nemen.
Het Provinciaal Bestuur besluit dat vanaf 2022 de bijdrage voor een beeldschermbril voor
medewerkers, om de drie jaar mogelijk is (i.p.v. om de vier jaar zoals eerder was besloten).
De Herrnhuter Missionshilfe (de Duitse zendingsorganisatie van de EBG) heeft op basis van
vliegreizen die in 2021 door medewerkers zijn gemaakt besloten 177 € aan compensatie voor
de CO2-uitstoot te betalen. Dit bedrag zal geïnvesteerd worden in een project voor de bouw
van zonnepanelen op het dak van de beroepsopleiding in Ndola / Zambia. Medewerkers van
de ECP hebben in 2021 geen vliegreizen gemaakt.
De trekking van de dagteksten 2025 zal op 4 mei 2022 in Herrnhut plaatsvinden. In verband
met het jubileum van Herrnhut (1722-2022) zal de trekking voor één keer in de kerkzaal van
de Broedergemeente Herrnhut worden gehouden en toegankelijk zijn voor leden van de
Broedergemeente Herrnhut en inwoners van de stad Herrnhut.
Het Provinciaal Bestuur heeft de jaarrekeningen 2018 en 2019 van de gemeente Utrecht besproken en goedgekeurd.
Het Provinciaal Bestuur ontving o.a. de volgende verslagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoolleiding Zinzendorfschulen Königsfeld en delegatie PB (LK 5)
Begeleidingscommissie Zinzendorfschulen Königsfeld
Curatorium en begeleidingscommissie Schulstiftung Evangelische
Brüder-Unität
Unité de Frere én Suisse, Conseil spirituel Montmirail
Begeleidingscommissie Huis der Religies
Curatorium Herrnhuter Diakonie
Stuurgroep slavernijverleden
Rondetafelgesprek PThU over onderzoek slavernijverleden
Conferentie over kolonialisme van Mission 21 (Zwitserse
zendingsorganisatie waar ook de EBG in participeert)
Moderamen Centrale Raad
Raad voor Diaspora
Financiële Commissie Nederland

De eerstvolgende (digitale) bijeenkomsten van het Provinciaal Bestuur staan gepland voor
14 februari, 15/16 maart en 12 april 2022. Van 2 t/m 5 mei 2022 komt het Provinciaal

Bestuur in Herrnhut bij elkaar (als een fysieke vergadering op dat moment mogelijk is) aansluitend vindt de voorjaarsvergadering van de Intersynodale Financiële Commissie plaats.
Johannes Welschen
25 januari 2022

