Informatie voor de gemeenten en instellingen van de
Broedergemeente
Uitgegeven door het Provinciaal Bestuur

Nr. 2/ maart 2022

Op 14 februari en 16 maart 2022 kwam het Provinciaal Bestuur in twee Videoconferenties
bijeen voor haar tweede en derde vergadering van het jaar 2022.
Van 5 t/m 11 maart 2022 vond de eerste digitale Synodevergadering van de EuropeesContinentale Provincie van de Broedergemeente plaats.
Wij willen u graag informeren over de onderwerpen en besluiten uit deze vergaderingen:

Synode 2022
De Synode werd in een periode gehouden waarbij de Russische inval in Oekraïne gaande
was. Op zondagavond, 6 maart 2022, was er gelegenheid om naar drie vrouwen uit de
Oekraïne te luisteren en met elkaar de situatie in de verschillende landen van onze Provincie
uit te wisselen. De bisschoppen bereidden vervolgens een statement voor, dat door de
Synode met grote meerderheid werd aanvaard. Het is al naar de gemeenten verzonden en
kan via https://nederland.ebg.nl/synode/2022/363 gedownload worden.
Voor de Synodeleden zijn de voorlopige teksten van alle besluiten (onder voorbehoud van
redactionele bewerking) in de Synodecloud beschikbaar. Onder andere werden de volgende
besluiten genomen:
-

De structuur van het Provinciaal Bestuur wordt gewijzigd. Vanaf augustus 2022 zullen
er 4 bestuursafdelingen zijn. Afdeling III en V zullen worden samengevoegd. Br.
Schmorrde zal dan de juridische en personeelsfunctionaris zijn.

-

De artikelen over het lidmaatschap in de Kerkorde werden nieuw geformuleerd.
Daarbij ging het o.a. erom de verschillende praktijken in Nederland en in Duitsland in
overeenstemming te brengen met de Kerkorde: De bevestiging van het lidmaatschap
(waarmee de volle rechten en plichten aanvaard worden) kan nu vanaf het moment
dat een lid belijdenis doet van zijn geloof (in Duitsland met 14 jaar). Vanaf 16 jaar
ontvangen alle leden stemrecht. Met 18 jaar begint de verplichting om kerkelijke
bijdrage te betalen en ontvangen belijdende leden het recht zich verkiesbaar te
stellen.

-

Een nieuwe tabel voor kerkelijke bijdrage in Duitsland werd goedgekeurd.

-

De uniteitsbijdrage van de gemeenten zullen vanaf 2023 worden verhoogd, steeds
met de bedragen van de tariefstijgingen en eventuele personeelswijzigingen.

-

Er zijn verschillende oproepen tot duurzaam leven en handelen. Het doel om in 2030
een klimaat neutrale kerk te zijn, werd vastgesteld. De mogelijkheden voor financiële
steun moeten nog worden uitgewerkt.

-

Getuigenissen van de geschiedenis van de wereldwijde Broeder-Uniteit, in het
bijzonder van het ontstaan van de Surinaams-Nederlandse gemeenten, moeten
worden opgetekend.

-

De Uniteitssynode wordt opgeroepen om het begrip ras uit de Church Order (COUF)
te schrappen.

-

Preventie van seksueel misbruik wordt vastgelegd in de Kerkorde.

-

Nieuwe modellen voor gemeentewerk en opleiding voor verschillende functies binnen
de gemeente moeten worden ontwikkeld. Er moeten stagemogelijkheden voor
leidinggevende functies worden gecreëerd.

-

De vrijheid bij keuze van de liturgische kleding voor het Avondmaal werd bevestigd.

-

Digitale vergadermogelijkheden worden in de Kerkorde verankerd.

-

De ontbinding van de Broedergemeente Zwickau werd besloten. Met het Provinciaal
Bestuur wordt gezocht naar andere vormen van voortzetting.

-

Er wordt een discussie op gang gebracht over de wens om de naam van de
Evangelische Broedergemeente ter discussie te stellen.

-

De verkiezing van een bisschop werd uitgesteld tot een Synode volgend jaar.

Wij danken alle medewerkers (de IT, het Synodekantoor, de medewerkers van het
gastenverblijf KOMENSKY, de tolken en vertalers, de medewerkers van het publiciteitswerk
en de notulisten) dat zij deze Synode mogelijk hebben gemaakt en wij danken de
Synodeleden, dat zij gedisciplineerd meegewerkt hebben aan deze ongebruikelijke manier
van een Synodezitting.

Personalia
Tijdens de Synode werden de volgende verkiezingen gehouden:
Zr. Damaris Enkelmann en zr. Lilian Stuger-Kembel werden als afgevaardigde naar de
Uniteitssynode 2023 gekozen. Als plaatsvervangers werden Br. Volker Schulz en br. Vivian
Winter gekozen. Het Provinciaal Bestuur benoemde br. Raimund Hertzsch als afgevaardigde en br. Johannes Welschen als plaatsvervanger.
Als Synodebestuur voor de eerstvolgende Synodezitting werden gekozen: br. Peter Vogt als
voorzitter en zr. Jacqueline Helstone en br. Johannes Näumann als plaatsvervangers.
Br. Johannes Welschen werd herkozen als lid van het Provinciaal Bestuur met standplaats
in Zeist. Hij zal in februari 2026 met pensioen gaan en daarom moet nu al naar een mogelijke opvolger (m/v) gezocht worden.
Verder zijn de volgende personalia mee te delen:
Zr. Ulrike Brusch heeft een beroeping als kerkmusicus in de gemeente Ebersdorf per 1 september 2022 aanvaard.
Zr. Erdmute Frank heeft een beroeping als predikante in de gemeente Dresden per 1 december 2022 aanvaard.
Op 24 april wordt in Rovensko pod Troskami (Tsjechië) zr. Eva Šormová door br. Friedrich
Waas tot presbyter ingezegend en br. Matouš Jaluška als predikant geordend. Deze ordening gebeurt onder medewerking van br. Waas door de Senior van de Protestantse Kerk van
de Boheemse Broeders, waarvan de gemeenten in de zendingsprovincie deel uitmaken.
Zr. Erdmute Magdalena Frank zal een jaar als vrijwilliger in het jeugdwerk meewerken
(FSJ).
Het Provinciaal Bestuur bevestigde de benoeming van zr. Ursula Lüder als penningmeester
van de gemeente Nordrhein-Westfalen en zr. Martina Wiegand als penningmeester van de
gemeente Neudietendorf.
Wij wensen allen voor hun (nieuwe) functie de zegen van God, veel kracht en vreugde in de
dienst.

Uit de bestuursafdelingen
Het Provinciaal Bestuur heeft de jaarrekeningen 2020 van de gemeenten Haaglanden,
Kleinwelka, Neudietendorf, Neuwied, Niesky en Rhein-Main en de begrotingen 2022 van

de gemeenten Bad Boll, Berlin, Dresden, Gnadau, Kleinwelka, Neudietendorf, Neuwied,
Niesky, Rhein-Main en Zwickau besproken en goedgekeurd.
Het Provinciaal Bestuur ontving o.a. de volgende verslagen:






Südwest-Team (team van predikanten in Zuid-Duitsland en Zwitserland)
Conferentie schoolleidingen Zinzendorfschulen Königsfeld
Curatorium Schulstiftung Evangelische Brüder-Unität
Bestuur ems (oecumenische zendingsorganisatie Duitsland)
Bestuur EMW (Duitse zendingsraad)

De eerstvolgende (digitale) bijeenkomst van het Provinciaal Bestuur staat gepland voor 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). Tijdens deze vergadering worden de
dagteksten voor 2025 getrokken. Aansluitend daaraan vindt de voorjaarsvergadering van de
Intersynodale Financiële Commissie plaats.
Johannes Welschen
25 maart 2022

