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Op 12 april 2022 kwam het Provinciaal Bestuur in een Videoconferentie bijeen voor de
vierde vergadering van het jaar 2022.
Van 2 t/m 5 mei 2022 vond de vijfde vergadering in Herrnhut plaats.
De Intersynodale Financiële Commissie is van 5 tot 7 mei 2022 in Herrnhut
bijeengekomen voor haar voorjaarsbijeenkomst. De voorlopige jaarrekening 2021 van de
Europees-Continentale Provincie (ECP) werd ontvangen en de jaarrekening 2021 van de
Herrnhuter Missionshilfe werd besproken. Dankzij de zeer hoge donaties, legaten en
dividenden van de Herrnhuter Sterne GmbH is het jaarresultaat 2021 van de ECP
verheugend positief. Het balansresultaat van de kerkelijke rekening bedraagt 305 T€, het
resultaat van de scholen en KOMENSKÝ 121 T€. Tijdens de controle door de accountants
kunnen nog wijzigingen worden aangebracht. De vergadering was vooral gewijd aan de
situatie van de scholen en aan de vraag hoe de financiële uitdagingen moeten worden
aangepakt. Br. Thomas Przyluski bracht verslag uit over de wijze waarop KOMENSKÝ de
pandemie heeft doorstaan. Op het gebied van vastgoedbeheer werd een strategie voor
duurzaam beheer van de vastgoedportefeuille besproken. Er werd een werkgroep
samengesteld om het synodebesluit over klimaatvriendelijke maatregelen uit te voeren. De
Intersynodale Financiële Commissie keurde verder de financiering voor het
digitaliseringsconcept van de Broedergemeente goed en besprak gezinsvriendelijke
maatregelen van de Broedergemeente als werkgever. De Commissie bezocht verder de pas
gerenoveerde kerkzaal in Herrnhut en de Herrnhuter Sterne GmbH.
Op woensdag 4 mei werden in Herrnhut de dagteksten 2025 getrokken. Aan deze trekking
namen bisschop Heinrich Bedford-Strohm van de Regionale Protestantse Kerk in Beieren en
mevrouw Christina Graf van de Rooms-Katholieke Gemeente in Herrnhut deel. Aansluitend
vond de voorjaarsontmoeting met de vertegenwoordigers van de Friedrich-ReinhardtVerlag plaats, die de Duitse dagteksten uitgeeft.
Wij willen u graag informeren over de onderwerpen en besluiten uit deze vergaderingen:

Personalia
Het Provinciaal Bestuur bevestigt de benoeming van zr. Ellen Katoen als penningmeester
van de EBG Noord-Holland.
Zr. Ella Dankoor (EBG Arnhem) en zr. Johanna Tjokrodirijo-Djasmin (Javaans-Christelijke
Werkgroep) worden als pastoraal werkers in de Diaspora Nederland beroepen. Zoals bij
pastoraal werkers gebruikelijk is, is de beroeping voorlopig voor een termijn van drie jaar.
Een datum voor de installatie moet nog worden afgesproken.
Zr. Kerstin Hartmann wordt per 1 september 2022 voorlopig voor één jaar als nietgeordende medewerker in de dienst van de verkondiging van de EBG Ebersdorf beroepen.
Na één jaar zal over een samenwerking op langere termijn besloten worden. Op dat moment
is ook de ordening tot diacona gepland.

Zr. Christiane Vollprecht zal vanaf 1 oktober 2022 in de begeleiding van gasten in Herrnhut
meewerken. Vanaf 1 december 2022 zal zij zr. Erdmute Frank opvolgen, als leidster van dit
werkterrein.
Zr. Veronika Ullmann zal vanaf 1 september 2022 als theologisch medewerker in
bestuursafdeling IV werken. Zij zal zich vooral bezighouden met de correspondentie met
lezers van de dagteksten en de controle van de drukproeven.
Mevrouw Paulien Matze heeft haar contract met de Evangelische Broedergemeente voor de
gemeente Haaglanden vanwege gezondheidsredenen opgezegd. Daarmee komt ook de
medewerking van zr. Christine Welschen in de EBG Rotterdam Centrum te vervallen. Naar
nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning van de gemeente Rotterdam Centrum wordt op
dit moment gezocht.
De benoeming van br. Stefan Theo Reichel als aanspreekpersoon voor het werk met
vluchtelingen in Duitsland wordt t/m 31 december 2024 verlengt.

Uit de bestuursafdelingen
Graag vestigen wij nogmaals uw aandacht op het Moravian Moves Festival, dat van 17 - 21
augustus in Herrnhut zal plaatsvinden. Het is de centrale activiteit van het jeugdwerk in het
jubileumjaar (Herrnhut 300 jaar) en moet een onvergetelijke en educatieve gebeurtenis worden
voor de deelnemers uit de Europese landen van de Broedergemeente. Gemeenschap, muziek, diverse workshops, Bijbellezingen ... het programma is aantrekkelijk en nu reeds beschikbaar op de website: https://momo-festival.com. Download de flyer via https://nederland.ebg.nl/nieuws/350. Deelname is mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar. Jongeren vanaf 16
jaar kunnen deelnemen, als zij een begeleider aanwijzen. Wij zouden het zeer op prijs stellen
als zoveel mogelijk jongeren deelnemen en zich door het festival zouden laten inspireren. Als
er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met zr. Farida de Randamie.
Aansluitend aan de vergadering van de Unity Board in Liberec (Tsjechië), van mei 2022 bezoeken de brs. Evenor Ismael Fedrick (Nicaragua) en John Sichilima (Zambia) gemeenten
in Duitsland.
De Graf-Zinzendorf-Stiftung roept weer op, om voor het komende jaar (2023) financiële projectondersteuning aan te vragen. Alle gemeenten zijn gerechtigd om voorstellen direct bij de
stichting in te dienen, werkterreinen en instellingen zonder rechtspersoonlijkheid kunnen dit
via het Provinciaal Bestuur doen. De termijn voor het indienen bij de stichting is 31 augustus
2022. Voorstellen die via het Provinciaal Bestuur ingediend worden moeten vóór 30 juni 2022
zijn ontvangen via info@ebg.nl. U kunt de oproep en de richtlijn voor aanvraag projectsubsidies van deze stichting downloaden via https://nederland.ebg.nl/nieuws/350 (map: GZS)
Het Provinciaal Bestuur heeft de jaarrekeningen 2018 van de gemeente Neugnadenfeld, de
jaarrekeningen 2019 van de gemeenten Neugnadenfeld en Rotterdam Centrum en de
jaarrekeningen 2020 van de gemeenten Ebersdorf, Hamburg, Königsfeld, NordrheinWestfalen, Neugnadenfeld, Utrecht en Rotterdam Centrum besproken en goedgekeurd
alsmede de begrotingen 2022 van de gemeenten Hamburg, Herrnhut, Königsfeld,
Nordrhein-Westfalen en Neugnadenfeld.
Het Provinciaal Bestuur ontving o.a. de volgende verslagen:








Liturgische Commissie (Duitstalig gebied)
Conferentie kerkleidingen Protestantse Kerk in Duitsland (Kirchenkonferenz)
Predikantenconferentie Herrnhut
Moderamen Centrale Raad
Penningmeestersvergadering Nederland
Raad voor Diaspora
Württembergische Arbeitsgemeinschaft für Weltmission (samenkomst van
zendingsorganisaties)

De eerstvolgende (digitale) bijeenkomst van het Provinciaal Bestuur staat gepland voor
9 juni 2022. Van 4 t/m 7 juli 2022 komt het Provinciaal Bestuur in Bad Boll bij elkaar.
Johannes Welschen
23 mei 2022

