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Van 11 t/m 13 september 2022 vond de achtste vergadering in Bad Boll plaats. Deze
vergadering was de eerste met vier personen, in de nieuwe samenstelling van het
Provinciaal Bestuur. Nadat wij met het laatste bulletin de nieuwe taakverdeling hebben
verstuurd, kunt u nu ook het actuele organogram downloaden via
https://nederland.ebg.nl/nieuws/371. Op 11 september vergaderde het Provinciaal Bestuur
online met het Synodebestuur, om de Synodezitting 2023 voor te bereiden. Wij herinneren
u eraan, dat deze Synodezitting als fysieke vergadering van 22 t/m 25 juni 2023 in
Herrnhut zal plaatsvinden. De focus van deze bijeenkomst zal liggen op de verkiezing van
een bisschop (m/v) en de geestelijke gemeenschap van de Synodeleden. Voorstellen zullen
in deze (buitengewone) Synodezitting alleen behandeld worden als die urgent zijn.
Wij willen u graag informeren over de onderwerpen en besluiten uit de vergadering van het
Provinciaal Bestuur:

Personalia
In de Haltestelle Cottbus is mevrouw Jeanette Kunze op 1 september 2022 met haar
werkzaamheden als pedagogische medewerkster begonnen.
In het Synodebesluit 12/2022 is de oprichting van een werkgroep genoemd die
mogelijkheden voor steun aan concrete projecten in de gemeenten en in de Broeder-Uniteit
moet uitwerken, om tot meer duurzaamheid te komen. Het Provinciaal Bestuur heeft de
volgende personen in deze werkgroep beroepen: br. Jan-Thomas Walther, br. Christoph
Reichel, zr. Brigitte Lenz-van Wageningen, br. Simon Schulze, br. Johann Heinrich, zr.
Benigna Carstens en zr. Heide-Rose Weber.

Uit de bestuursafdelingen
Begin september zijn de Besluiten en Verklaringen van de digitale Synodezitting 2022 naar
de Synodeleden en de gemeenten verzonden. U kunt ze ook in een digitale versie in het
Nederlands en Duits downloaden, via https://nederland.ebg.nl/synode/2022/370.
Van 10 t/m 17 oktober 2022 vindt in Herrnhut een conferentie van archieven in de
wereldwijde Broedergemeente plaats. De bijeenkomst is bedoeld om degenen die
verantwoordelijk zijn voor de archieven van de provincies, in de wereldwijde
Broedergemeente, de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en van gedachten te
wisselen over de rol van de archieven in de wereldwijde Broedergemeente. De bijeenkomst
is gericht op onderlinge netwerkvorming tussen de deelnemers en op kennismaking met de
provinciale-archieven en hun werkwijze, door middel van uitgebreide presentaties van de
individuele archieven. Er zullen ook deelnemers zijn uit provincies die geen formeel
opgerichte archieven hebben. Die deelnemers zijn in dat geval personen die de
verantwoordelijkheid dragen voor het archiefmateriaal in de provincie en zich inzetten voor
het behoud van historische documenten en ander archiefmateriaal in de provincie(s). Het
doel is om meer te weten te komen over de verschillende taken en uitdagingen waarmee de
archieven van de Broedergemeente in verschillende delen van de wereld te maken hebben

en om toekomstige online netwerken mogelijk te maken. De relatie tussen het Uniteitsarchief
in Herrnhut en de provinciale-archieven zal worden besproken en de mogelijkheden voor
wederzijdse hulp en ondersteuning zullen worden onderzocht. Er zal een presentatie worden
gehouden en een rondleiding door het Uniteitsarchief plaatsvinden, die een gedetailleerd
inzicht zullen geven in de verzamelingen en het werk van het archief. Verder zijn workshops
gepland waarin de deelnemers bijgeschoold zullen worden in hun vak als archivaris. Er
worden ongeveer 25 deelnemers verwacht uit 15 landen.
De laatste maanden werd op indrukwekkende wijze het jubileum 300 jaar Herrnhut gevierd.
Het laatste evenement in het kader van dit feest was het Moravian Moves-Festival, 17 t/m 21
augustus 2022, dat jongeren uit Duitsland, Nederland, Albanië, Tsjechië en Groot-Brittannië
in Herrnhut bij elkaar bracht. Het Provinciaal Bestuur dankt allen die meegewerkt hebben
aan de diverse evenementen in Herrnhut in deze maanden. Nu gaan wij op naar het
volgende jubileum. In 2027 herdenken wij dat het 300 jaar geleden is, dat de inwoners van
Herrnhut na een intensive fase van werken aan verzoening bij de viering van het Heilig
Avondmaal op 13 augustus 1727 verenigd werden tot een Broedergemeente in geest en
waarheid. Het Provinciaal Bestuur nodigt alle gemeenten en instellingen uit om gezamenlijk
op te trekken ter voorbereiding van dit jubileum. Wij willen met elkaar nadenken waar
verzoening gelukt is en waar nog een weg te gaan is. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor
het aspect van gerechtigheid, dat nodig is om tot verzoening te kunnen komen. Wij sluiten
daarmee ook aan bij de pelgrimage voor gerechtigheid, verzoening en eenheid,
waarvoor de Assemblee van de Wereldraad van Kerken heeft uitgenodigd.
Op basis van het Besluit 5/2022 van de Synode is een projectgroep aan de slag gegaan met
het verzamelen van getuigenissen over het begin van de gemeenten in Nederland. Deze
groep heeft ook een kostenraming opgesteld en zal op zoek gaan naar financiële middelen.
O.a. hiervoor wordt een vrijwilliger als coördinator gezocht. Voor deze functie stelt het
Provinciaal Bestuur een vrijwilligersvergoeding voor het jaar 2023 ter beschikking.
Ook besloot het Provinciaal Bestuur om het voorstel van de commissie “Onderzoek
slavernijverleden Evangelische Broedergemeente” voor een eerste onderzoek naar de
geschiedenis van de Broedergemeente m.b.t. het slavernijverleden in Suriname goed
te keuren. Daarbij zal het perspectief van de tot slaaf gemaakten centraal staan. De opdracht
voor het onderzoek gaat naar de heer Maurice San A Jong uit Amsterdam. Hij zal hierin
begeleid worden door bovengenoemde commissie en samenwerken met het team dat aan
de Protestants Theologische Universiteit onderzoek doet naar de relatie van de Nederlandse
kerken met het slavernijverleden. Daarnaast ondersteunen Prof. Rosemarie Allen (University
of Curaçao) en Dr. Frank Dragtenstein het onderzoek. De gedachte van een dergelijk
onderzoek gaat terug naar de verklaring met betrekking tot het slavernijverleden van de
Broedergemeente, die het Provinciaal Bestuur in 2013 heeft gegeven. Voor de financiering
van het onderzoek zullen sponsoren gevraagd worden (vooral binnen de EBG). Concreet is
een verzoek voor medefinanciering neergelegd bij de Moravian Church Foundation en het
Zeister Zendingsgenootschap.
Van 31 augustus t/m 8 september 2022 vond in Karlsruhe (Duitsland) de 11e Assemblee
van de Wereldraad van Kerken plaats. Voor de Broedergemeente in Europa namen br.
Philipp Cooper als adviseur en br. Johannes Welschen als afgevaardigde aan deze
vergadering deel. Ca. 4500 vertegenwoordigers van kerken uit de gehele wereld kwamen bij
elkaar om over de koers van de Wereldraad in de komende 7 jaar te spreken. Belangrijk
waren de gezamenlijke diensten in de grote tent op het terrein. De Assemblee had als motto:
De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid. In bijna alle toespraken

en documenten maakten de deelnemers duidelijk dat verzoening en eenheid niet mogelijk
zijn zonder over het onrecht te spreken, dat in het verleden en het heden aan mensen in de
hele wereld werd en wordt toegebracht. Daarbij stonden jongeren, vrouwen, inheemse
volken en mensen met een beperking centraal. Maar ook die landen, die nu al onder de
klimaatcrisis lijden. Uiteraard speelde de Russische invasie in de Oekraïne een rol, maar ook
de relatie van vele kerken met het kolonialisme en het slavernijverleden. U vindt de
belangrijkste documenten van de Assemblee hier:
https://www.oikoumene.org/resources/documents
Voor de ingang tot het terrein van de Assemblee waren er tenten met informatie, over aan
kerken en oecumene gerelateerde organisaties (Brunnen), waaronder één van de Duitse
zendingsorganisatie van de Broedergemeente (Herrnhuter Missionshilfe) en één over de
wereldwijde verspreiding van het dagtekstenboekje. Het Provinciaal Bestuur dankt al
degenen die het mogelijk hebben gemaakt bij deze tenten veel mensen uit de gehele wereld
van informatie over de Broedergemeente en haar werkzaamheden te voorzien.

Het was bij deze tenten, waar vrijdag 2 september een ontmoeting plaatsvond van de
deelnemers aan de Assemblee vanuit de wereldwijde Broedergemeente met de deelnemers
aan de Broedergemeente-conferentie voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de
schepping, die parallel in Karlsruhe plaatsvond.
Het Provinciaal Bestuur heeft de jaarrekening 2020 van de gemeente Berlin en de
jaarrekeningen 2021 van de gemeenten Bad Boll, Niesky en Zwickau besproken en
goedgekeurd.
Aan de Zinzendorfschule Tossens werd een stuurgroep ingesteld om de
schoolontwikkeling te coördineren en een toekomstperspectief voor de school uit te werken.

Het Provinciaal Bestuur ontving o.a. de volgende verslagen:




Bezoek zr. Carstens aan Jablonec (Tsjechië)
Oudstenraad Broedergemeente Zwickau
Workshop over toekomst Herrnhuter Missionshilfe

De eerstvolgende (digitale) bijeenkomst van het Provinciaal Bestuur staat als online vergadering gepland voor 10 oktober 2022. Op 2 november wordt in een speciale (online) vergadering de begroting voor 2023 vastgesteld. En in de week van 14 t/m 19 november vergaderen in Zeist het Provinciaal Bestuur en de Intersynodale Financiële Commissie. Ook zal de
bespreking met de uitgevers van de Duitse dagteksten plaatsvinden.
Johannes Welschen
22 september 2022

