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Uit de Broedergemeente in Nederland
Woord voor het jaar 2018
Het nieuwe jaar is nu al 8 weken oud en toch wensen wij u als
redactie van het EBGNieuws nog een gezegend jaar 2018 toe. En
wij brengen de wens tot uitdrukking, dat het verder een goed en
vruchtbaar jaar mag worden voor ons als Broedergemeente – de
EBG Nederland en de Europees-Continentale Provincie (ECP)
van de Broedergemeente. Wij groeten u met het woord voor het
jaar 2018 uit ons dagtekstenboekje:
God zegt: »Wie dorst hee geef ik vrij te drinken uit de bron
met water dat leven gee.« Openbaring 21:6

En toch wordt ons ook nu al beloofd, dat de goede Herder ons
naar het levend water leidt. Jezus wil ons leven schenken, leven
in al zijn volheid.
Laten we dit jaar met elkaar delen, wat onze dorst is. En laten we
met elkaar naar de bron gaan, waar het water vloeit, dat leven
brengt: de bijbel, ons dagtekstenboekje, de diensten en
Bijbelstudies. Er zijn zoveel gelegenheden om vrij te drinken uit
de bron met water dat leven gee.
Als kerkprovincie hebben wij nog een bijzondere gelegenheid
om samen naar die bron te gaan. Er is weer Synode dit jaar
(Synode = gezamenlijke weg). Zusters en broeders uit alle
gemeenten van de ECP zullen een week lang samen de Heer om
het levenswater vragen en naar de weg zoeken, die Hij voor onze
kerk in onze tijd hee bereid. Laten wij hem bidden, dat wij
vrucht brengen en mensen de weg laten zien naar de bron met
het water dat leven gee.
Johannes Welschen

Waar dorsten wij naar?
Naar succes en welvaart? Naar herkenning en waardering? Naar
gemeenschap en de verbinding met God?
Dorst is een van de sterkste gevoelens, die mensen kunnen
hebben. In de bijbel is het een beeld voor het hevige verlangen
naar leven, dat mensen hebben. Een verlangen, dat in zijn hele
diepte pas in de nieuwe wereld van God vervult zal worden –
wanneer God zelf onder ons woont en wij hem bij het wandelen
in het nieuwe Jeruzalem kunnen ontmoeten.

CENTRALE RAAD EBGN
Bijenkomsten voor synodeleden

Foto: © Johannes Welschen

Terugblik informatiedag 17 februari 2018, over het werk van de
Synode en de Europees-Continentale kerkprovincie van de
EBG:
Zaterdag de 17e februari vond in het Koetshuys te Zeist, de
eerste bijeenkomst plaats van afgevaardigden naar de Synode
2018 van onze kerkprovincie. De bedoeling was kennismaking
met elkaar en omdat het een bijna volledig nieuwe groep
synodalen is, stond informatie over de Broeder-Uniteit en de
gang van zaken op een Synode-vergadering centraal. Deze dag
werd door de broeders en zusters als een goede start ervaren.
Het gevoel van »wij doen het samen« vond men erg ﬁjn. De
opgedane kennis over organisatie en structuur vonden de
deelnemers verhelderend. De conclusie van de deelnemers is:
»We zijn er bijna klaar voor!«
De tweede bijeenkomst zal gehouden worden op 19 mei 2018.
De voorstellen aan de Synode, het directieverslag en overige
verslagen zullen dan inhoudelijk besproken worden.
Rita Harry

Foto: © Johannes Welschen

Gerda Codrington en Gisla Blokland (beiden Amsterdam‐Stad & Flevoland)

Gisella Conrad (Amsterdam‐Stad & Flevoland) en Lilian Stuger‐Kembel
(Noord‐Holland)
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OPLEIDINGEN EBGN

Landelijke Catechese dag 2018 ‐ terugblik

Foto: © Stefan Bernhard

Het was koud en nat in Nederland. Toch zijn catechisanten uit
Utrecht, Amsterdam en Noord-Holland naar Zeist afgereisd om
aan de Catechesedag van zaterdag 3 februari jl. deel te nemen.
Ze waren op deze dag uitgenodigd om twee lessen, op locatie, te
volgen. Ze kregen een rondleiding van br. Markus Gill door de
EBG Zeist en daarmee ook door een belangrijk stukje
geschiedenis van onze kerk. En ze werden door br. Daniël Claas
meegenomen op, een virtuele, reis door de wereldwijde
Broedergemeente en haar zending. De Kleine Zaal van de
Broedergemeente Zeist met het doek ›De Eerstelingen‹ was
daarvoor een mooie plek.
»Ik wist niet dat wij zo een rijke geschiedenis hadden«, was een
van de reacties tijdens de afsluitende maaltijd in het Koetshuys.
Een andere was: »Het was interessant om de verhalen te
horen«.

Deelnemers jdens de workshop met Daniël Claas van het ZZg

En wist u dat het beeld van De Eerstelingen ook in de intro van
een bekende Netﬂix-versie voorkomt? Ik nog niet, totdat een
van de deelnemers ons daarop attent maakte.
Stefan Bernhard

CURSUSAANBOD 2018 ‐ Aanbod voor bijscholing en toerus ng van vrijwilligers
Dit jaar nodigen wij uit voor onderstaande bijeenkomsten:

Voor leiders van bijbelgroepen, catechese,
gebedsgroepen en andere kringen in de gemeente:

Voor leiders van kringen en groepen in de
Broedergemeente

26 mei
Een presentatie van materiaal voor bijbelonderwijs in de
Broedergemeente

29 september, 20 oktober, 24 november
Een najaarscursus voor deze doelgroep
Wilt u meedoen? Graag! Reserveer alvast data in uw agenda.
Meer informatie volgt per brief en/of via de komende edities
van het EBGNieuws.
Stefan Bernhard

Voor leden van Oudstenraden en overige besturen:
14 juli
Een training over ›Eﬃciënt vergaderen‹

Foto: © Farida de Randamie

JEUGDWERK EBGN

Beste lezers van het EBGNieuws, beste gemeenteleden,
Ik ben Farida de Randamie en per
januari 2018 in dienst getreden bij de
Broedergemeente als Lande-lijke
Jeugdwerker. Ik ben 49 jaar, moeder
van een dochter en woon in
Amsterdam. Van huis uit ben ik
gezinscoach en heb jaren gewerkt
binnen de kinderopvang als pedagogisch medewerker. De afgelopen jaren heb ik gewerkt als
Lifestyle Coach voor Amsterdamse gemeenten.
Mijn werkverdeling bestaat uit 18 uur werken voor het landelijke jeugdwerk -ondersteuning aan de jeugdwerkers binnen de
EBG-gemeenten. De overige 18 uur zal ik besteden aan een
project om de gemeenten van de Evangelische Broedergemeente
in Nederland in hun jeugdwerk te begeleiden en te versterken.
Ik voel mij gezegend en vind het geweldig dat ik mijn geloof in
het werk mag uitdragen.

De komende tijd ben ik in samenwerking met mijn collega
Deborah de Graav en de andere jeugd- en jongerenwerkers druk
bezig met de voorbereiding van het Bijbelstudie-weekend en de
Kinder-/Tienerkampen.
Mijn e-mailadres is f.derandamie@ebg.nl en ik zie er naar uit
een aantal van u te kunnen ontmoeten.

Ook dit jaar zijn er landelijke ac viteiten voor jonge
EBG‐ers.
Bij deze activiteiten is de jaartekst »Wie dorst hee geef ik vrij
te drinken uit de bron met water dat leven gee« (Openb.
21:6) onze leidraad. Wij vinden het belangrijk om vanuit de
EBG-identiteit te werken en de koppeling te maken naar het
dagelijks leven en de geloofsontwikkeling van jonge mensen in
onze gemeenten.
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Bijbelstudieweekend, lee ijd 17+ jaar

Terugblik landelijke Jeugdwerkersdag

Kindervakantieland, Almere van 2 tot en met 4 maart 2018
Tijdens dit weekend zal volop gezongen, gebeden en gediscussieerd worden over het woord. Wij verblijven in een bosrijke
omgeving, waar je tot rust komt om je vervolgens geestelijk te
voeden. Dit weekend is onder leiding van de Lande-lijke
Jongeren Raad.

Op 20 januari jl. hebben wij een gezegende bijeenkomst gehad
met jeugdwerkers uit de verschillende gemeenten. Het was ﬁjn
te zien dat een grote groep werkers bij elkaar is gekomen om
elkaar te ontmoeten, zorgen uit te spreken en oplossingen te
zoeken voor ons gezamenlijk probleem. Voor uitgebreide verslagen en meer foto’s, kunt u op onze website terecht:
www.jeugdwerk.ebg.nl en Facebook: EBGN jeugdwerk.

Tienerkamp, lee ijd 12 ‐16 jaar

Foto: © Deborah de Graav

Kindervakantieland, Almere van 30 april tot en met 3 mei 2018
Het landelijke Tienerkamp wordt ook dit jaar in de meivakantie gehouden. Het worden 3 dagen en 1 ochtend, waarbij
jongeren uit de verschillende gemeenten een supergave tijd met
elkaar zullen beleven. Zingen, muziek maken, bijbel lezen,
buitenactiviteiten, samen koken en nog veel meer activiteiten.

Kinderkamp, lee ijd 4‐11 jaar
Kindervakantieland, Almere van 3 tot en met 4 mei 2018
Dit jaar zijn wij blij dat wij met het Kinderkamp kunnen starten.
Ons motto is »jong geleerd, is oud gedaan«. Alle kinderen uit
de verschillende gemeenten zijn van harte welkom om een leuke
tijd met elkaar door te brengen. Omdat het na lange tijd is dat
het Kinderkamp gehouden wordt, starten wij met 1 overnachting. Tijdens het Kinderkamp zullen wij zingen, muziek
maken, actief zijn en nog veel meer.

Groepsfoto landelijke Jeugdwerkersdag, januari 2018

Farida de Randamie

UITNODIGING COMENIUSDAG 2018

De komende Comeniusdag zal
dit jaar op 17 maart 2018 in de
Grote Kerk van Naarden plaatsvinden. We hebben weer een
interessant programma met oud
minister Ernst Hirsch Ballin die zal spreken over het belang van

de democratisch rechtsstaat. De Comenius-prijs gaat dit jaar
naar mr. Herman Tjeenk Willink, ook een hartstochtelijk
democraat die de publieke zaak is toegewijd.
De toegang is vrij voor iedereen!
In de bijlage kunt u verder lezen.
Hans van der Linde

Uit de gemeenten
Noord-Holland

Reis: In de voetsporen van Mar n Luther
Deze reis staat gepland voor maandag 30 april t/m vrijdag 4
mei 2018. De kosten zijn geraamd op € 350,– per persoon.
Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hee u interesse
in deze reis, dan kunt u zich alvast op de lijst laten zetten.
Voor opgave en informatie mailt u met br. Stefan Bernhard
(bernhard@ebg.nl)
Stefan Bernhard

In 2017 hebben de kerken 500 jaar reformatie gevierd. Op 31
oktober 1517 had Martin Luther met zijn 95 stellingen een
ontwikkeling in gang gezet die uiteindelijk tot grote
veranderingen in het kerkelijk, politiek en maatschappelijk
landschap van Europa hee geleid.
Reden genoeg om op bezoek te gaan in plaatsen waar Martin
Luther geleefd en gewerkt hee. De EBG Noord-Holland
organiseert in de voorjaarsvakantie 2018 een reis naar Erfurt,
Wittenberg en Eisenach. Dat zijn drie plaatsen in het midden
van Duitsland die nauw met het leven van Martin Luther
verbonden zijn.
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Amsterdam Zuidoost
Koorontmoe ng

Wi Eegi Kerki Korenfes val

Eigenlijk had iedereen zich erop verheugd dat dit jaar met
Hemelvaart het Koorontmoeting van onze kerkprovincie in
Amsterdam Zuidoost zou plaatsvinden. Er is besloten om dit in
2018 niet door te laten gaan. Het is namelijk gebleken dat
wanneer je dat kostendekkend in Amsterdam zou willen doen,
de deelnemer het drie dubbele van de gebruikelijke bijdrage zou
moeten betalen. Dat is voor velen niet te doen, zeker wanneer je
met meerdere familieleden wilt deelnemen. Er zou behalve de
deelnemersbijdragen en inzet van de gemeente ook een
aanzienlijke bijdrage uit externe bronnen geworven moet
worden. Dat was natuurlijk ook in het verleden altijd zo, maar
als je juist rond Hemelvaartsdag op een toeristisch heel aantrekkelijke plaats als Amsterdam zo een ontmoeting wilt houden
dan heb je bijvoorbeeld met extra hoge hotelkosten te maken.
Graag wil de EBG Amsterdam Zuidoost zich inzetten om de
Koorontmoeting wel voor 2020 te organiseren. Dat zou
betekenen meer tijd voor het zoeken naar subsidies en
sponsoren om de kosten voor de deelnemers betaalbaar te
houden. Ook zullen wij over de gemeentegrenzen heen moeten
kijken en de samen-werking met leden van andere gemeenten
zoeken. Met de inzet van iedereen zou het mogelijk moeten zijn
om dit samen voor elkaar te krijgen. Dit is wel een belangrijk
leerpunt voor het überhaupt organiseren van een Koorontmoeting in de toekomst, in Nederland.
Het zou goed zijn om met het Provinciaal Bestuur - de
verantwoordelijke voor de kerkmuziek in onze provincie - en de
koren te bespreken hoe wij dat beter kunnen organiseren.
Op maandag 21 mei a.s. - 2de Pinksterdag - zal er alvast in
Amsterdam Zuidoost een festival van kerkkoren en koren die
aan de EBG gemeenten in Nederland gerelateerd zijn
plaatsvinden. De opbrengst is bestemd voor een eerste aanzet in
verband met de kosten van de Koorontmoeting in 2020. Alle
gemeenten ontvangen binnenkort hierover meer informatie.
(Red. Hiernaast tre u een vooraankondiging van het concert
op 2de Pinksterdag 2018).
Christian Lindner

Op maandag 21 mei - 2de Pinksteren - organiseert de EBG
Amsterdam Zuidoost een Koren Beneﬁetconcert: Wi Eegi
Kerki Korenfestival. Een concert waarbij koren hun beste
liederen ten gehore brengen.
De koren die meedoen zijn de kerkkoren of schoolkoren of
jongerenkoren of koren die hun wortels in de EBG hebben. Op
die dag zullen zij verschillende liederen ten gehore brengen.
Het is de bedoeling dat het Wi Eegi Kerki Korenfestival een
jaarlijks terugkerend evenement zal worden. Dit concert kan
ook opgeluisterd worden door solisten.
In onze mooie ontmoetingsruimte zal er een catering aanwezig
zijn, waar u snacks en maaltijden kunt verkrijgen. Het festival zal
om 15:00 uur aanvangen en rond de klok van 19:00 uur is het
afgelopen. De opbrengst is geheel ten gunste van de Koorontmoeting 2020.
Locatie
Adres:
Entree:
Aanvang:

Wi Eegi Kerki
Kortvoort 73, 1103 NA Amsterdam
€ 10,00
15.00 uur

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zusters Peggy Blokland, Saundri
Verweij en de broeders Stuart Krenten en Robert Bruining.
Voor informatie kunt u ook met hen contact opnemen via
e-mail: korenfestival@ebgzuidoost.nl
2de Pinksteren zal voortaan een dag worden waarop u kunt
genieten van de liederen die diverse koren en/of solisten ten
gehore brengen: Wi Eegi Kerki Korenfestival.
Mis het dit jaar niet!
Robert Bruining

Zeist

1768 – 2018: 250 jaar Grote Kerkzaal Broedergemeente Zeist
Binnenkort, op 26 maart 2018:
Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd
door het Ars Musica Concertkoor onder leiding van
Patrick van der Linden.
NB. Alleen voor het concert van 26 maart hee u een
entreekaartje nodig. Deze zijn al vanaf begin 2018 via het
kantoor van de EBG Zeist verkrijgbaar. De andere lezingen en
concerten zijn vrij toegankelijk. U bent van harte welkom!
Voor meer informatie ga naar: www.grotekerkzaal250.nl
Markus Gill

In 2018 viert de Broedergemeente Zeist het 250-jarig bestaan
van haar Grote Kerkzaal aan het Zusterplein. Het jubileum
wordt op verscheidene manieren gevierd, met diensten, lezingen
over kerk en samenleving, over zending en onze historie, met
concerten en een tentoonstelling over Hernhutter kerkzalen.
Hoogtepunt zijn het Zendingsfeest op 15 september en het
jubileumweekend van 19–21 oktober 2018.
Lezingen en concerten in het kader van deze jubileumviering
kunt u in de agenda (pagina 8) zien.
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Utrecht

VOORAANKONDIGING
Met openbaarvervoer reist u met bus 7, richting Voordorp
(uitstaphalte: Troosterhof ). De show begint om 19:00 uur en de
toegangsprijs bedraagt € 25,00 p.p.
(N.B: uw toegangskaartnummer is tevens uw lotnummer, met
als hoofdprijs een Smart TV)
Nadere informatie en/of kaartverkoop:
Br. Carlo Haluid · haluidc@gmail.com · +31 6 22041702

In het kader van de viering van hun derde lustrum organiseert de
Mannengroep Gideon van de EBGU op zaterdag 26 mei a.s. een
grote show met Bryan B. in de hoofdrol. Verder kunt u genieten
van muzikale kanjers als Denise Jannah, Machteld Cambridge
en Alfons Wielingen.
Het evenement vindt plaats in de Jeruzalemkerk aan de
Troosterlaan 65, in Utrecht (in de wijk Tuindorp).

KORT NIEUWS

OPVANGOUDER(S) GEZOCHT!

Nidos is een Jeugdbeschermings-organisatie voor minderjarige
(buitenlandse) kinderen. Het Schipholteam is een onderdeel
van Stichting Nidos. Het Schipholteam houdt zich bezig met
het opvangen van jonge kinderen waarvan de ouders om
verschillende redenen tijdelijk niet voor hun kinderen kunnen
zorgen. Deze kinderen hebben veelal de Antilliaanse en
Surinaamse achtergrond. Daarom zoeken wij op korte termijn
opvangouders met dezelfde achtergrond of opvangouders die
aﬃniteit hebben met deze kinderen. Het opvangen van deze
kinderen is voor een korte periode en u krijgt uiteraard hiervoor

een vergoeding aankelijk van de leeijd van het kind. Mocht u
interesse hebben en het leuk vinden om voor deze kinderen iets
te betekenen, neem dam contact met ons op voor vrijblijvende
informatie. Wij zijn zowel overdag als ’avonds te bereiken. Ook
voor nader informatie bent u welkom om ons te mailen of te
bellen:
Alexander · a.varikat@nidos.nl · +31 6 53398043
Mohamed · m.azaoum@nidos.nl · +31 6 53691479
www.nidos.nl

Uit de provincie
Vicarissen geslaagd

Foto: © Erdmann Carstens

Van maandag 12 februari t/m donderdag 15 februari 2018 vond
in Herrnhut (Duitsland) het theologische examen voor drie
vicarissen plaats. Een schrielijk tentamen in homiletiek
(preekleer) en een aantal mondelinge tentamens (kerkrecht,
zielszorg, pedagogiek, Bijbelse theologie, geschiedenis van de
Broedergemeente, wereldwijde Broeder-Uniteit en liturgie)
moesten de vicarissen doorstaan.
Hiervoor werden zij voorbereid door hun vicariaat
(opleidingsstage in een gemeente) en het seminarie, dat ca. 2 jaar
duurde. Alle drie vicarissen Anne Schulze (Zeist), Tobias
Buchholz (Amsterdam-Zuidoost) en Christian Herrmann
(Nordrhein-Westfalen) zijn voor hun examen geslaagd. Het
Provinciaal Bestuur feliciteerde de vicarissen met het bereiken
van dit doel. Ook in de komende jaren zal de Broedergemeente
mensen nodig blijven hebben, die de opleiding tot predikant
willen volgen en in dienst treden van de Broedergemeente.

Onder het beeld van Comenius de examencommissie, met in het midden
de drie vicarissen (van links naar rechts): C. Herrmann, A. Schulze en T.
Buchholz.
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Nieuwe redactriece voor de ›Jugendlosungen‹

Foto: © Volker Bandmann

Foto: © Elisabeth Heckmeier

Felicita es voor de nieuwe minister‐president van
Saksen (Duitse deelstaat waar o.a. Herrnhut ligt)

Sinds 1 juni is Elisabeth Heckmeier de nieuwe redactrice van de
Duitse dagtekstenuitgave voor jongeren. Ze woont in
Neurenberg, waar ze begin 2017 haar study theologie hee
afgerond. Ze schrij: »Ik kwam de vacature in het internet
tegen en was meteen enthousiast, en werkelijk: ik geniet van het
werk. Soms kost het me tijd om de juiste impuls voor een
bijbelvers te bedenken. Het helpt daarbij dat ik zelf op 27-jarige
leeijd nog deel uitmaak van de doelgroep jongeren. Wat ik aan
de dagteksten voor jongeren bijzonder mooi vind is, dat ze in
verschillende kerken gelezen worden. En het is dan ook een
uitdaging om verschillende mentaliteiten tegemoet te komen en
de impulsen en gebeden yo veelzijding mogelijk vorm te geven.«
Mevrouw Heckmeier wordt ondersteund door een redactie van
vrijwilligers uit de Broedergemeente. De eerste uitgave, waar zij
voor verantwoordelijk is, is die van 2019.

Michael Kretzschmer (links) met br. Peter Vogt

Tijdens een receptie in de Saksische kanselarij op 13 december
2017 bracht br. Peter Vogt de nieuwgekozen minister-president
Michael Kretschmer de zegenwensen over van de Broedergemeente in Herrnhut. De laatste jaren is dhr. Kretschmer vaak
in Herrnhut geweest als parlementslid, deels om deel te nemen
aan speciale evenementen, meest recent bij de televisiedienst op
de zondag 3 Advent 2016, deels om projecten te stimuleren en
te begeleiden. Ook in de toekomst wil hij campagne voeren voor
Herrnhut, informeerde hij br. Vogt, vooral met betrekking tot
het stadsjubileum in 2022.
Het Provinciaal Bestuur stuurde ook een felicitatie waarin zij de
hoop uitsprak dat het mogelijk zou zijn om actief christelijke
waarden uit te dragen in de politiek ten voordele van iedereen.
Op die manier zou het mogelijk moeten zijn een samenleving te
creëren waarin solidariteit en respect getoond wordt voor alle
mensen en waar vooral de zwakken worden gerespecteerd en
gesteund. Hieraan wil de Broedergemeente haar medewerking
verlenen.

Denise Jannah in Hamburg
Het weekend van 26 januari 2018
Met groot applaus worden de heren van de band begroet: Mark
Westfa (basgitaar), Glenn Gaddum (keyboard/piano) en
Walther Muringen (drums) lopen naar hun instrumenten. Nog
even wat knopjes draaien, concentratie op 100% en dan beginnen ze een soul-jazzy geluidstapijt uit te rollen, waarop
momenten later Denise Jannah binnenkomt zweven. Met brede,
vriendelijke glimlach straalt zij naar het publiek en de betovering
neemt haar verloop terwijl zij met het lied »sondongo« de
mensen in de St. Petri - Kerk omhelst. Natuurlijk zingt Denise
in het Surinaams.
Maar, omdat de mensen ook zouden verstaan, wat gezongen
wordt, vlecht Denise met veel charme een Duitse vertaling
tussen de coupletten in.
Denise Jannah en band is in Hamburg. Uitgenodigd door het
vrouwenwerk van de Nordkirche (Protestantse Kerk in Noordduitsland), door de afdeling ›Wereldgebedsdag Hamburg‹, door
het bisdom van de Rooms-Katholieke Kerk in Hamburg en de
EBG-Hamburg kwam zij hier bij wijze van spreken als ambassadrice van Suriname ter instemming op de Wereldgebedsdag
2018, die door vrouwen in Suriname werd voorbereid.

Burgerlijke gemeente neemt kinderdagverblijf over
in van de Broedergemeente Neugnadenfeld
Met ingang van het nieuwe jaar hee de burgerlijke gemeente
Ringe het kinderdagverblijf van de Broedergemeente overgenomen. »Met de constante toename van de eisen voor de
opvang van kinderen zijn de administratieve taken, bijvoorbeeld
op het gebied van budgetbeheer en documentatie, sterk gestegen«, zei br. Volker Mihan, predikant van de Broedergemeente, in een gesprek met de pers. Volgens zijn uitleg is de
regelgeving die moet worden nageleefd op het gebied van
kinderopvang steeds ingewikkelder geworden. »De beslissing
was niet gemakkelijk voor de Broedergemeente, maar in de
toekomst zullen wij met onze beperkte middelen niet langer
kunnen voldoen aan deze eisen.« In een overeenkomst tussen
de Broedergemeente en de burgerlijke gemeente werden afspraken gemaakt om het christelijke proﬁel van het kinderdagverblijf ook in de toekomst te kunnen waarborgen.
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Iedereen staat vanaf het eerste moment geheel en al op ›aan‹ en
de hartslag van het publiek klopt al gauw in een Surinaams
ritme. Want Denise en band weten, welk ›knopje‹ gedrukt
moet worden, om mensen te boeien. Alle vier uit de eerste garde
van Surinaamse musici, die Jazz, Gospel, Soul en Kaseko met de
paplepel ingegoten hebben gekregen.
Het is frappant. Surinaamse muziek raakt mensen in Hamburg,
die over het algemeen als ›cool‹ en afstandelijk worden
gekenmerkt. Ja, het is waar, Denise kan toveren. Lied na lied
presenteert zij met een kleine ›tori‹ over land en volk van
Suriname en met haar stem en de klanken van de instrumenten
worden plaatjes geschilderd, die alles in alle kleuren voor de
geest halen, wat Suriname te bieden hee. En je kunt
Surinaamse muziek zelfs ruiken… »ala presi komisi da botri…«
Wat zal ik zeggen? Op het eind staan de mensen in St. Petri te
dansen en mee te zingen… meer dan 300 personen. De kerk is zo
vol dat kort voor begin van het concert nog stoelen erbij gehaald
moesten worden.
Het feest ging de volgende dag nog door. Want we hadden
uitgenodigd voor een ›Dagje-Suriname‹ in de Heilandskirche de kerk van de EBG-Hamburg. Al met al kwamen ook op die
dag meer mensen dan verwacht - ongeveer 100 personen:

Allereerst natuurlijk onze leden uit het noorden van Duitsland,
maar ook EBG-ers uit Neuwied, Neugnadenfeld en Berlijn. En aanleiding tot bijzondere vreugde - mensen uit andere kerken,
die onze uitnodiging bij Wereldgebedsdag-aktiviteiten in
handen hadden gekregen.
In het kader van een ›Erzählcafé‹ hebben wij foto’s van
Suriname laten zien en Denise hee associatief herinneringen en
informatie over »mi kondre, mi gron« met ons gedeeld. We
dronken thee en koﬃe, maar ook orgeade (zelfgemaakt door een
vriendin van Denise) en we hadden koek, liefdemaalbroodjes en
zelfs pasteitjes (gebakken door een andere vriendin).
Op de avond volgde dan het tweede concert. En weer konden
we beleven, dat Surinaamse muziek niet alleen swingt, maar ook
tot leven brengt… zie hierboven.
Het hoogtepunt - en tevens afsluiting van die avond - was een a
capella gezongen »Mi Tata« van Denise. We stonden in een
grote kring in de kerk en konden de stromen van zegen als het
ware voelen. We zijn Denise en haar band zeer, zeer dankbaar
voor dit bezoekje! En we wensen de EBG in Nederland een
gezegende Wereldgebedsdag toe!
Stefan Richter

Mededelingen van het Provinciaal Bestuur

Uit de bestuursafdelingen

Van 16 tot 19 januari 2018 kwam het Provinciaal Bestuur voor
haar eerste vergadering in het nieuwe jaar bijeen. In het kader
daarvan werd overleg gevoerd met het Synodebestuur, ter
voorbereiding van de komende synodezitting. De voor de week
van deze vergadering geplande jaarlijkse uitwisseling met het
bestuur van de Tsjechische zendingsprovincie moest, vanwege
de winterse weersomstandigheden, naar een andere datum in
het jaar worden verplaatst. Over de volgende onderwerpen en
besluiten van de vergadering van het Provinciaal Bestuur willen
wij u graag informeren:

De berekening van de nodige compensatie van de schadelijke
gevolgen van vliegreizen over de periode 01 januari t/m 31
oktober 2017 hee een bedrag van 382 euro voor de EuropeesContinentale Provincie (ECP) en van 1650 euro voor de
Herrnhuter Missionshilfe (HMH) opgeleverd. Het bedrag van
de ECP komt ten goede aan de boomplantingen in
Sumbawanga (Tanzania), een project dat door de HMH
ondersteunt wordt. Het bedrag van de HMH wordt
overgemaakt aan het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) voor
een project in Zuid-Afrika waar olijfbomen geplant worden. De
olijfbomen dienen als bescherming tegen de wind en als eigen
inkomstenbron voor Elim Home, een diaconale inrichting van
de Moravian Church in Zuid-Afrika, waar meervoudig
gehandicapte kinderen verzorgd worden.
Volgens afspraak is de pastorie in Maarssen van de EuropeesContinentale Provincie aan de Broedergemeente Utrecht
overgedragen. De predikant van de Utrechtse gemeente, br.
Mark de Vos, woont weliswaar momenteel niet in de pastorie,
maar de eengezinswoning zal voor toekomstige predikanten
beschikbaar blijven.
Last but not least hee het Provinciaal Bestuur het strategische
plan voor de Broedergemeente in het jaar 2027 verder
ontwikkeld. Aan het eerder structurele beeld:
Sterke gemeenten – een verbindend netwerk – inspirerende
landelijke en internationale events is een inhoudelijk motto
toegevoegd, dat zich aan het visiedocument van 2012 oriënteert:
Door Christus verbonden – op weg in de wereld.

Personalia
Ter opvolging van de heer Matthias Mieth neemt br. Michael
Schulze, met ingang van 1 februari 2018 het ambt van
functionaris voor de gegevensbescherming over – en wel voor
alle bestuurszetels van de Evangelische Broeder-Uniteit
(Bad Boll, Herrnhut, Zeist).
Aan de Youth-Heritage-Tour 2018 zullen voor de EuropeesContinentale Provincie deelnemen zr. Rosa Stienstra (Zeist) en
br. Frederick Grüneberg (Leipzig). De Youth-Heritage-Tour,
die dit jaar in de Noord-Amerikaanse Uniteitssprovincie
plaatsvindt, stimuleert de ontmoeting van jongeren uit de
wereldwijde Broeder-Uniteit en maakt het heden en verleden
van de Broedergemeente tot een levende erfenis.
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De volgende vergadering van het Provinciaal Bestuur in persoon zal van 14-16 maart in Bad Boll plaatsvinden.

Bijzondere verjaardagen in februari en maart 2018
Wij feliciteren de volgende medewerkers van de Broedergemeente in actieve dienst of in ruste:
Joakim Johansson, Billdal (Zweden)
met zijn 60e verjaardag op 3 februari
Linda Hiller, Bad Boll
met haar 30e verjaardag op 4 februari
Irene Jangali, Amsterdam
met haar 60e verjaardag, op 10 februari
Wybrand Ganzevoort, Zeist
met zijn 80e verjaardag op 15 februari

Niels Gärtner, Bielefeld
met zijn 50e verjaardag op 23 februari
Manfred Neubauer, Dettingen
met zijn 86e verjaardag, op 11 maart
Rüdiger Mieske, Niesky
met zijn 75e verjaardag, op 19 maart

Agenda in maart en april 2018
02.03
02.03 – 04.03
02.03 – 04.03
03.03

07.03
14.03 – 16.03
15.03 – 17.03
16.03 – 18.03
21.03 – 23.03
23.03 – 02.04
23.03
26.03
07.04
10.04
12.04
14.04
19.04
21.04

Wereldgebedsdag 2018 »En God zag dat het GOED was ….«
Neugnadenfeld: voorjaarsvergadering Jeugdwerk
Almere: Bijbelstudieweekend Jongeren 17+
Herrnhut: 20e Archiefdag met ledenverardering ›Archivverein‹
»Sammeln – Restaurieren – Bewahren. 20 Jahre Archivverein«
Amsterdam Zuidoost: Vergadering Moderamen Centrale Raad
Bad Boll: Vergadering Provinciaal Bestuur
Herrnhut: Vergadering Zinzendorf-Arbeitsgemeinschscha
Ebersdorf: Conferentie van de Broedergemeenten in Duitsland
Paramaribo/Suriname: Beleidsoverleg EBGS-ZZg-ECP
Uniteitsgebedswacht voor de ECP (24-27 maart, in Nederland)
Utrecht: Algemene Ledenvergadering Centrale Broederraad
Zeist: Matthäuspassion van J.S. Bach, 19:00 uur
Utrecht: Bestuursvergadering Centrale Broederraad
Videoconferentie Provinciaal Bestuur
Zeist: Overleg penningmeesters EBGN
Zeist: Bennewitz uartet (Praag), 20:15 uur
Amsterdam Zuidoost: Predikantenberaad
Zeist: Lezingen, 11:00 uur & 13:30 uur

ZZg Nieuws
Samenwerking ZZg en EBGN
Zoals u eerder hebt kunnen lezen in het EBGNieuws, wil het
ZZg de samenwerking met de EBG-gemeenten in Nederland
versterken. Wij willen de wereldwijde Broedergemeente dichter
bij de Broedergemeente in Nederland brengen om het besef te
vergroten dat we deelgenoot zijn van een wereldwijde geloofsgemeenschap. Door gemeenteleden in Nederland meer in
aanraking te brengen met de geloofsopvatting van zusters en
broeders in andere landen en culturen, denken we dat ons geloof
en onze Hernhutter identiteit hiermee versterkt kan worden.
Om hier invulling aan te geven, bezoekt het ZZg de gemeenten
en gee korte presentaties in de kerkdiensten. Zo bezochten we
al Amsterdam-Zuidoost, Noord-Holland (Alkmaar), Haaglanden en Utrecht.

Graag komen wij ook bij andere EBGN-gemeenten en werkgroepen. Hiervoor zullen we afspraken maken. Om de band
tussen het ZZg en de gemeenten nog tastbaarder te maken,
denken we aan concrete ondersteuning van het ZZg van acties
van de gemeenten. Hierover zullen we u nog informeren.

Beleidsoverleg met EBG Suriname
Van 21–23 maart a.s. vindt het tweejaarlijks beleidsoverleg
plaats tussen de EBG Suriname, de Europees-Continentale
Provincie en het ZZg. Gastheer is deze keer de EBG in
Suriname. We zullen de Raamovereenkomst evalueren die in
2016 is ondertekend. Ook overleggen we over de manier van
samenwerking in de komende jaren.
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Ac e verzorgingstehuizen EBG Suriname

Voortgaande ac e voor EBG St. Maarten

De actie om ﬁnanciële steun te verwerven voor de twee
verzorgingstehuizen van de EBG Suriname (Huize Albertine in
Paramaribo en Huize Francis in Nickerie) gaat door. Inmiddels
hebben EBG gemeenten, donateurs en anders betrokkenen €
22.200 bij elkaar verzameld om de tehuizen te helpen in hun
ﬁnanciële nood. Hiermee hebben de tehuizen medische spullen
voor de bewoners kunnen aanschaﬀen en is een aanvang
gemaakt met de renovatie.
Een echtpaar dat lid is van een van de EBG gemeenten hee
onlangs een mooie actie gehouden voor de twee tehuizen. Voor
de ›bigi jari‹ van de zuster wilde het echtpaar geen cadeaus
hebben. Ze vroegen hun vrienden en bekenden in plaats daarvan
geld over te maken naar het ZZg voor de beide ouderenhuizen.
Hier zijn we heel blij mee. Wellicht is dit ook een goed idee voor
andere jarigen van de gemeenten? U kunt altijd contact met ons
opnemen via +31 30 6927180 of via info@zzg.nl

Het is alweer 6 maanden geleden dat het eiland Sint Maarten
zeer zwaar getroﬀen werd door orkaan Irma. Ook de
Broedergemeente op het eiland werd getroﬀen. Het kerkgebouw
werd gelukkig redelijk gespaard, maar leden van de EBG hadden
wel te maken met grote schade aan hun woningen en
voertuigen. Groter was echter de psychologische schade van dit
natuurgeweld. Br. Joel Pinas, voorzitter van de Oudstenraad van
de EBG op Sint Maarten, sprak van een traumatische ervaring
waarvan de gemeenteleden nog niet hersteld zijn. Bij het ZZg is
inmiddels een bedrag van € 5.800 binnengekomen voor hulp.
Wij vragen uw voortgaande gebed voor onze broeders en zusters
op het eiland. Een werkgroep van de EBG Zeist hee een mooie
actie gestart om meer geld in te zamelen voor de Broedergemeente op Sint Maarten. Er worden speciale ﬂessen wijn
verkocht met een etiket van de dit jaar jubilerende Grote
Kerkzaal van de EBG Zeist. Voor informatie kunt u contact
opnemen met het ZZg.

ZZg 225 jaar

Foto's: © Leo Baauw

Het Zeister Zendingsgenootschap is in 1793 opgericht en viert
op 28 mei het 225-jarig bestaan. Om dit te vieren wordt op
zaterdag 19 mei van 14:00-16:30 uur een symposium
georganiseerd in Zeist over het thema zending. Voor de
bijeenkomst worden ook sprekers van de Broedergemeente uit
het buitenland uitgenodigd. U bent alvast uitgenodigd, nadere
informatie volgt nog.

Volgende ledenvergadering van het ZZg
Het ZZg zal de eerstkomende ledenvergadering houden op
zaterdag 23 juni vanaf 10:30 uur. U bent van harte welkom op
deze bijeenkomst. Voor informatie hierover: info@zzg.nl
br. Aart Schalkwijk, Algemeen Secretaris ZZg
(info@zzg.nl)

Uit Suriname
Wereldgebedsdag

Artwork: © Alice Pomstra‐Elmont

Iedere eerste vrijdag van de maand maart gaat het gebed de
wereld rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door
christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen
uitoefenen op mensen en hun omgeving.
De 65e Wereldgebedsdag hee op 2 maart 2018 Suriname als
themaland rondom het thema »Geheel Gods schepping is zeer
goed«, gebaseerd op Genesis 1:31. De orde van dienst is door
Suriname voorbereid. Er zal op 2 maart van dit jaar wereldwijd
voor Suriname worden gebeden.
De diensten in Paramaribo zullen gehouden worden in
clusterverband en wel om 18:30 uur. In cluster-centrum zal de
dienst plaatsvinden in de Kathedrale Basiliek van Sint Petrus en
Paulus. Op 4 maart a.s. zal er eveneens in het kader van
Wereldgebedsdag een kinderviering in de Grote Stadskerk om
18:30 uur gehouden worden.
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Provinciaal Bestuur (PB)
Op woensdag 21 februari 2018 hee het Presidium een
werkbespreking met de pastoraalcoördinatoren gehad. Het
pastoraalwerk werd geëvalueerd en de predikanten kregen de
gelegenheid om hun ervaringen te delen.

Het Curatorium van het eologisch Seminarie kwam eind
januari ook bijeen. In deze bijzondere vergadering werd het
voorzitterschap van het Curatorium overgedragen aan bisschop
R. Pansa. Het toezichthoudend orgaan zal verder aangevuld
moeten worden met drie leden.

Tijdens de 18e Provinciale Synode 2017 werd er een ﬁnanciële
commissie benoemd met als opdracht:
1. Het opstellen van een ﬁnanciële paragraaf van het PB-verslag
2014-2017 conform standaarden, methoden en procedures.
2. Er op toezien dat er duidelijke toelichting komt op de ﬁnanciële paragraaf en
3. Dat de aangepaste ﬁnanciële paragraaf als format zal dienen
voor toekomstige ﬁnanciële PB- verslagen.
Inmiddels hee deze commissie haar opdracht vervuld, waardoor het Provinciaal Bestuur de ﬁnanciële paragraaf (20142017) en het Beleidsplan voor de intersynodale periode 20172020, tijdens de besturen-dag van 24 februari hee kunnen
presenteren.

Ondertussen werd in januari het startsein gegeven voor een
reeks trainingen ten behoeve van het personeel van het
Coördinatiecentrum en enkele diensttakken, met als thema
“Het Coördinatiecentrum van de EBGS als sleutel tot
dienstbaarheid”.
Inleidingen werden verzorgd met aandacht voor: de uitwerking
van het begrip dienstbaarheid, de geschiedenis van de EBG en
gewoonten en gebruiken van de EBGS. Ook de belangrijke
rollen die het Coördinatiecentrum vervuld werden behandeld.
Niet alleen de in– en externe rollen maar ook het feit dat het
Coördinatiecentrum het visitekaartje is van de gehele Provincie.
De ›Week van gebed voor de eenheid‹ werd eind januari in de
Grote Stadskerk afgesloten. Bisschop W. de Bekker vertegenwoordigde de bisschop van Paramaribo Mgr. Karel Choenie. De
lidkerken van het Comité Christelijke Kerken (CCK) waren
vertegenwoordigd.

Bijeenkomsten in januari en februari
Eind januari jl. kwam het predikantenberaad bijeen. Het thema
was: »de zendingsopdracht in relatie tot de identiteit van de
EBG«, met als centrale vraag: Wat is de opdracht en hoe
kunnen wij deze als EBGS in deze tijd uitvoeren? Zr. R. ZamuëlRotgans (inleider) ging in op enkele aspecten m.b.t. de zendingsopdracht. Duidelijk kwam naar voren dat iedere christen
als zendeling hoort te functioneren. »De gelovige moet zich
ervan bewust zijn, dat de zendingsopdracht kan betekenen dat
de vertrouwde omgeving verlaten moet worden om elders
dienstbaar te zijn. Om te gaan waar God je naartoe zendt.« Het
thema riep andere onderwerpen op, die tijdens volgende bijeenkomsten aandacht verdienen.

Op de laatste zondag in januari was de onthulling van een
banner i.v.m. 240 jaar Grote Stadskerk. Het thema voor dit
jubileum is ›240 jari Gadosten é kari‹, Van geslacht tot geslacht
uw trouw Psalm 119:90.
In de eerste week van februari werd de eerste voorgangersretraite
voor dit jaar gehouden. Centraal stond de behandeling van de
Lijdensoverdenkingen.

Uit de wereldwijde Uniteit
Gedachtenismars in Kaapstad vanuit de ›Moravian Chapel‹

Foto: © Volker Schulz

Ook 26 jaar na het einde van de apartheid is er in Zuid-Afrika
nog veel verzoeningswerk nodig. Daarom wordt ieder jaar de
16e december als Dag van de Verzoening gevierd. De laatste
jaren was die dag verbonden met een interreligieuze gedachtenismars, die in 2017 voor het eerst in de ›Moravian Chapel‹
begon, waar een blazerskoor van de Broedergemeente optrad.
De ›Moravian Chapel‹ bevindt zich in het eertijds bloeiende
›District 6‹ van Kaapstad, dat 50 jaar geleden tot woon- en
winkelwijk voor uitsluitend blanken werd uitgeroepen. Alle
niet-blanken moesten het district verlaten, dat vervolgens met
de grond werd gelijk gemaakt. De ›Moravian Chapel‹ bleef er
als een van de weinige gebouwen in stand. Nu ontstaan op het
terrein rondom de kerk de gebouwen van de Technische
Universiteit Kaapstad.
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Bijbelseminarie in Alaska informeert over cursussen

Voorbede wordt gevraagd voor de Broedergemeente op Cuba,
die ener-zijds nog in de opbouwfase is, anderzijds echter ook al
op zoek is naar vormen van maatschappelijk engagement.
Financiële bijdragen worden gevraagd voor het medische werk
van de Broedergemeente aan de Miskitokust van Honduras, in
het bijzonder voor de eenjarige dienst van de zendingsarts Rick
Nelson in de ›Ahuas Clinic‹.

De Uniteitsprovincie Alaska beschikt in Bethel over een
Bijbelseminarie met een regelmatig aanbod van twee cursussen,
die tot de dienst in de gemeente opleiden. Studerenden moeten
eerst een programma van vier semesters doorlopen (theorie en
praktijk). Wie dit programma met goed resultaat hee gevolgd
krijgt een getuigschri, dat hem of haar bevoegdheid gee om
leiding te geven in kerkelijk werk (›Christian Leadership
Certiﬁcation‹). De andere cursus omvat zes eenheden, hee een
duur van twee semesters (met inbegrip van een practicum),
bouwt op de eerste cursus voort en wordt bekroond met een
getuigschri voor het predikantschap (›Pastoral Certiﬁcation‹). Men doet daarbij kennis op over de Kerkorde als ook
over de tradities en gebruiken van de Broedergemeente.

Kinderboekenfes val in Suriname vierde haar 15e
verjaardag
Op 13 december 2017 vierde de Nationale Stichting Kinderboekenfestival, voor een belangrijk deel door de Broedergemeente in Suriname ondersteund, haar 15e verjaardag. De
basis voor een jaarlijkse leesbijeenkomst werd door de kerken al
in 1999 gelegd. Doel van de bijeenkomsten is de leescapaciteit
van jonge mensen te verbeteren door het bevorderen van lezen
van geschikte literatuur en het uitdragen daarvan. Tot nu toe
gingen de bijeenkomsten over de volgende onderwerpen: milieu
(2005 – 2007), communicatie (2008 – 2010), welvaart (2010 –
2013) en groei (2014 – 2016). In 2017 was er geen festival meer,
omdat de stichting voortaan geen bijeenkomsten meer wil organiseren, maar in plaats daarvan, in 2018, een permanent
kinderopvoedingscentrum wil openen. Als secretaris van deze
succesvolle nationale stichting werkt Agnes Ritfeld, lid van de
Broedergemeente.

Workshop met twee gasten uit Engeland
Kort voor Kerstmis vond in het rehabilitatiescentrum van de
Broedergemeente op Star Mountain (Palestina) opnieuw een
workshop voor pedagogische medewerkers plaats. Shaun, een
trainer, en Claire, een vrouw met verstandelijke beperking,
beiden van de Britse organisatie ›Change People‹, zorgden van
11 tot 14 december 2017 voor spannende en creatieve uren in
de zaal van de nijverheidsschool voor een weetgierig publiek, dat
ook graag met hen in discussie ging. Voor een deel plenair en
deels in kleine werkgroepen, besprak men de competentie, de
opleiding, de toegang tot informatie en de mogelijke werkverschaﬃng voor mensen met een verstandelijke beperking,
maar ook ging het over de ontwikkeling van makkelijk leesbaar
materiaal voor deze doelgroep.

Inwijding in Praag
Op 3 december 2017 werd een nieuw kerkgebouw van
Broedergemeente Praag in gebruik genomen, en wel de Milíčkapel in de wijk Malešice. Twee jaar geleden is het gelukt een
kleine kerk in gebruik te nemen, die niet meer gebruikt werd en
dreigde te vervallen. Met genereuze ﬁnanciële steun van andere
provincies, acties van de Duitse fundraisingafdeling van de ECP
en particuliere donoren, hee deze kleine gemeente – ook door
veel engagement van gemeenteleden – er nu een prachtig en
gastvrij kerkelijk centrum van kunnen maken. Gehoopt wordt
dat van hieruit, bijvoorbeeld doormiddel van concerten of
activiteiten voor kinderen, ook een uitstraling zal ontstaan in de
seculiere omgeving van de Tsjechische hoofdstad. De naam van
de kapel herinnert aan Jan Milíč, een Boheemse
hervormingsprediker en voorloper van Jan Hus.

Het werk in Nepal krijgt andere begeleiding
Acht jaar lang hebben Amerikaanse en Canadese zendingsvrienden de opbouw van de Broedergemeente in Nepal met de
door hen gestichte vereniging ›Nepali Moravian Outreach‹ op
geëngageerde wijze ondersteund. Nu hebben zij het directe
opbouwwerk voor beëindigd verklaard en hebben – in goed
overleg met de broeders en zusters ter plaatse – de verdere
begeleiding van gemeente- en schoolwerk in Kathmandu en
omgeving overgedragen aan de Noord-Amerikaanse ›Board of
World Missions‹ van de Broedergemeente. Shanti en Vani
Pradhan schrijven uit Nepal: »Onze dienst hee zich in het
verleden heel goed ontwikkeld, is stabiel en groeit verder,
waarbij wij nu dankzij de inkomsten uit het onderwijs in staat
zijn, nieuwe uitdagingen aan te gaan.«

Helpen – bidden ‐ ﬁnancieren
Foto: © Erdmann Carstens

Met het motto »Serve – Pray – Give« roept de Noord-Amerikaanse ›Board of World Mission‹ van de Broedergemeente
individuele personen en gemeenten op tot verschillende vormen
van engagement. Praktische hulp wordt in Kenia gevraagd, waar
de Broedergemeente een project voor weeskinderen met de
naam ›Ray of Hope‹ (Straal van Hoop) onderhoudt.
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Bisschopswijding op Cuba

Eerste bijeenkomst van schoolhoofden in
Sumbawanga

Onder deelname van een breed oecumenisch publiek, waaronder de Rooms-Katholieke aartsbisschop van Cuba, vond op
20 februari 2018 in Havanna in de kathedraal van de
Anglicaanse Kerk de wijding plaats van Armando Rogelio
Rusindo Hernández tot bisschop van de Broeder-Uniteit. De
wijding werd uitgevoerd door bisschop Samuel Gray (VS),
onder medewerking van de bisschoppen Stanley Clarke
(Jamaica) en Volker Schulz (ECP, Zwitserland). Iedere regio
met gemeenten van de Broedergemeente op Cuba had geld
ingezameld, om ieder voor drie gedelegeerden de deelname
mogelijk te maken. De feestelijke kerkdienst duurde twee uur,
waarop een koud buﬀet volgde voor meer dan 150 gasten. Een
band van zeven blazers gaf de toon. Uit de wereldwijde BroederUniteit werden groeten overgebracht van Cortroy Jarvis,
voorzitter van de naburige Uniteitsprovincie West-Indië-Oost,
in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Unity Board; ook
leden van de Cuba-Stichting van de Broedergemeente in de
Verenigde Staten betuigden hun medeleven.

Op initiatief van de Herrnhuter Missionshilfe (de Duitse
zending van de Broedergemeente) vond eind januari 2018 in
Sumbawanga (Tanzania, provincie Rukwa) voor het eerst een
bijeenkomst plaats van de leiders van meerdere scholen van de
Broedergemeente (African Rainbow School in Sumbawanga,
Secondary School in Lutengano, Moravian High School in
Mbozi, Girls Secondary School in Ifakara, Herrnhuter Academy
op Zanzibar), die met steun van de zendingsorganisaties zijn
opgebouwd en onderhouden worden. Doel van de bijeenkomst
was een betere verbinding tussen de scholen onderling, de
ontwikkeling van gemeenschappelijke normen, het nadenken
over de consequenties van de nieuwe overheidswetgeving inzake
het onderwijs en nog allerlei andere onderwerpen. De bijeenkomst bood ook het lang gewenste platform voor uitwisseling
van ervaringen in Tanzania.

Uniteitsgebedswacht
26.02 – 14.03
15.03 – 22.03
23.03 – 02.04

Foto: © Volker Schulz

03.04 – 17.04
18.04 – 19.04
20.04 – 07.05

Uit de oecumene

Tanzania (West)
Alaska
Europees-Continentale Provincie
(met Star Mountain)
Caribisch Gebied (Oost)
Labrador
Jamaica, Cayman Islands, Haïti

Syrische muziek

Oikos

Samuël Dogan hee een pinksterlied op YouTube ingezongen.
Het ﬁlmpje laat de melodie horen van een tekst die wordt
opgenomen in de pinksterbundel, die de Raad uitbrengt in het
kader van het vijigjarig jubileum. De bundel verschijnt in de
loop van april.

Pax, Bisschoppelijke Vastenactie, Cordaid en Oikos hebben
overleg gevoerd met het moderamen van de Raad van Kerken
over de afstemming van het werk, nu Oikos per 1 januari 2018
de werkzaamheden hee afgerond. Het belang is onderstreept
om aankelijk van het thema de onderlinge samenwerking te
zoeken.

Diaconaal pla orm
Kerkelijke gemeenschap

Diaconale organen van alle landelijke kerken zijn uitgenodigd
om op 6 maart in Den Bosch te komen. Doel is een verkenning
te maken om mogelijk te komen tot een regelmatige uitwisseling
van diaconale inzet.

De Raad laat een verkenning uitvoeren van het begrip
›kerkelijke gemeenschap‹, zoals het is ondertekend door de
Oud-Katholieke Kerk en de Kerk van Zweden. Wellicht zijn er
soortgelijke constructies denkbaar tussen andere kerken.

Aardbeving
Amsterdam

Het moderamen hee de raad van kerken in GroningenDrenthe een brief gestuurd om de betrokkenheid met het
aardgasgebied te verwoorden.

De projectgroep Vluchtelingen bezoekt op 2 maart de
Wereldwinkel, Wij Zijn Hier en Bed, Bad en Brood in
Amsterdam. Doel van het bezoek is de solidariteit laten zien met
de vluchtelingen en vrijwilligers ter plaatse.
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Diensten van de Broedergemeente in Nederland
· Amsterdam-Stad en Flevoland: elke zondag om 10:30 uur in de »Koningskerk«, Van ’t Hoﬄaan 20, Amsterdam
Almere: elke 1e , 3e en 4e zondag om 14:00 uur in de »Lichtboog«, Klokkeluiderstraat 10, Almere
Lelystad: elke 2e zondag om 14:00 uur in de »Waterbever«, Voorstraat 313, Lelystad
Website: www.ebga.nl
· Amsterdam Zuidoost: elke zondag om 11:00 uur in de »Wi Eegi Kerki«, Kortvoort 73, Amsterdam-Zuidoost
Website: www.ebgzuidoost.nl
· Arnhem: elke 2e , 3e en 4e zondag om 12.15 uur in de »Waalse Kerk«, Gasthuisstraat 1, Arnhem-Centrum
· ‘s-Hertogenbosch: elke 4e zondag om 14:00 uur, Evertsenstraat 33, ‘s-Hertogenbosch
· Groningen: elke 2e en 4e zondag om 14:00 uur in »De Fontein«, Eikenlaan 255, Groningen
· Haaglanden e.o.:
Den Haag: elke zondag om 10:00 uur, laatste zondag v. d. maand om 11:00 uur in de »EBG kerk«, Chasséstraat 1, Den Haag
Zoetermeer: elke 1e en 3e zondag om 14:00 uur in de »Adventskerk«, Julianalaan 3 (wijk 12), Zoetermeer
Leiden: elke 1e zaterdag om 15:00 uur in het »wijk- en dienstencentrum Molenwijk«, Rosmolen 28, Merenwijk
Laak: elke 2e en 4e zaterdag om 19:30 uur in »Huize Stanfasti«, 1e Laakdwarsweg 7, Den Haag
Website: www.ebg-haaglanden.nl
· Noord-Holland:
Haarlem: elke zondag om 10:30 uur in de »EBG kerk«, Parklaan 34, Haarlem
Zaanstad/Purmerend: elke 1e , 3e en 5e zondag om 12:30 uur in de »Lutherse kerk«, Vinkenstraat 34, Zaandam
Hoorn: elke 1e en 3e zondag om 13:00 uur in de »St. Martinuskerk«, Kerkelaan 8, Zwaag
Alkmaar/Heerhugowaard: elke 2e en 4e zondag om 12:00 uur in de »Blije Mare«, Kajakstraat 60, Alkmaar
Den Helder: bijeenkomsten volgens afspraak
Website: www.ebgnoordholland.nl of www.facebook.nl/ebgnoordholland
· Rotterdam: elke zondag om 10:45 uur, Avenue Concordia 111, Rotterdam
Maassluis: elke 2e zondag om 14:00 uur in de »kerk van de NPB«, Constantijn Huygenstraat 1, Maassluis
Dordrecht: elke 1e zondag om 14:00 uur in de »Lutherse kerk«, Vriesestraat 20-22, Dordrecht
Website: www.ebg-rotterdam.nl
Evangelische Broeder en Zustergemeente (EBZG): elke zondag om 11:45 uur in de kerkgebouw van de »Zevende-dags
Adventisten«, Minstreelstraat 9, Rotterdam
Website: www.ebzg.nl
· Utrecht: elke zondag om 12:00 uur in de »Jeruëlkapel«, Ivoordreef 2, Utrecht-Overvecht
Website: www.ebgu.nl
· Zeist: elke zondag om 10:00 uur, Zusterplein 12, Zeist
Zangdienst: elke zaterdag om 19:00 uur
Middaggebed: elke woensdag om 12:00 uur
Website: www.ebgzeist.nl

Landelijke Werkgroepen

· Javaans-Christelijke Werkgroep: elke 1e en 3e zondag om 14:45 uur in Rotterdam, Avenue Concordia 111, Rotterdam
· Landelijke Hindostaans-Christelijke Werkgroep:
elke 1e zondag om 14.00 uur in Amsterdam Zuidoost, Kortvoort 73, Amsterdam-Zuidoost
elke 2e zondag om 14.00 uur in Den Haag, Chasséstraat 1, Den Haag
elke 3e zondag om 11.30 uur in »De Brug«, Mathenesserweg 13A, Rotterdam -West
elke 4e zondag om 14.00 uur in Zeist, Zusterplein 12, Zeist

Wij vragen alle gemeenten om de bovenstaande informatie te controleren en eventuele correcties op te sturen aan zr. R. Wezel (r.wezel@ebg.nl).
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