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Van 13 t/m 16 januari 2020 kwam het Provinciaal Bestuur (PB) in Zeist bijeen voor haar
eerste vergadering in 2020. Eerder werd op 18 december 2019 de 13 e en laatste vergadering
in 2019 als Videoconferentie gehouden en heeft het PB op 10 januari per Videoconferentie
de eerste bespreking van het verslag aan de Synode 2020 gehouden. Aan het begin van de
vergadering in Zeist vond een gesprek plaats met het Synodebestuur en de secretaris van de
Synode, mevrouw Helena Schneider. Er werd onder meer over een motto voor de Synode
nagedacht, aanvullende benoemingen voor Synodeleden werden doorgevoerd en een eerste
concept voor de weekplanning besproken.
Omdat de eerstvolgende Synodezitting na 2020 in het jubileumjaar »300 jaar Herrnhut« zal
plaatsvinden en de traditionele Synodeweek juist dan de feestweek wordt, hebben
Provinciaal Bestuur en Synodebestuur nu al over mogelijke data voor de Synode 2022
gesproken. Onder voorbehoud van de toestemming van de Synode 2020 wordt de
Synodezitting 2022 gepland voor 5 t/m 12 november 2022. Save te Date!
Zoals in de vergadering van januari gebruikelijk, heeft het Provinciaal Bestuur ook dit jaar
weer haar eerste bespreking over de ontwikkelingen op het gebied van het personeel in de
dienst van de verkondiging gehouden. Daarbij werden vooral de aanstaande pensioneringen
en de noodzakelijke mutaties van medewerkers besproken.
Wij willen u graag informeren over de volgende onderwerpen en besluiten uit de
vergadering van het Provinciaal Bestuur:
Personalia
Op verzoek van de Oudstenraad van de gemeente Neuwied heeft het Provinciaal Bestuur de
aanname van de volgende zusters tot acoliet bevestigd: Anne Blaßhofer, Martina Gruber en
Amadea Hofstaetter.
Op voorstel van de Oudstenraad van de gemeente Königsfeld heeft het Provinciaal Bestuur
zr. Amelie Fobel benoemd als jeugdvertegenwoordiger in de Oudstenraad.
Als opvolger van de overleden br. Wilfried Bauer heeft het Provinciaal Bestuur zr. Bianca
Klemp als lid van de Oudstenraad van de gemeente Neugnadenfeld benoemd.
Op 1 maart 2020 begint br. Albrecht Katscher aan zijn vicariaat (praktische opleiding tot
predikant) in de gemeente Rhein-Main, onder begeleiding van zr. Katharina Rühe. Br.
Katscher zal op de Herrnhaag wonen.
Per 1 september 2020 zal dhr. Wolfram Wschetetzka zijn werkzaamheden als jeugdwerker
in de gemeente en op de Zinzendorfschulen Königsfeld beginnen. Deze functie was in de
gemeente de laatste jaren niet ingevuld. De baan is met 0,5 fte uitgebreid voor de

werkzaamheden op de school, om de verbinding jeugdwerk - school - gemeente te
versterken.
Wij wensen allen Gods zegen voor hun nieuwe functie toe.

Uit de bestuursafdelingen
Van 24 t/m 26 maart 2020 vindt in Zeist het tweejaarlijkse beleidsoverleg plaats tussen het
Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente Suriname, het Zeister
Zendingsgenootschap en het Provinciaal Bestuur van de Europees-Continentale Provincie.
Het Provinciaal Bestuur van de ECP heeft diverse agendapunten geïnventariseerd die tijdens
dit overleg meegenomen zullen worden.
Al vaker is in het PB-bulletin melding gemaakt van het strategisch proces
“Broedergemeente 2027” waar het Provinciaal Bestuur, met goedkeuring van de Synode, al
een tijd aan werkt. Nu heeft het PB een paper samengesteld om de gemeenten sterker bij
het gespreksproces te betrekken. Dit paper vindt u via https://nederland.ebg.nl/nieuws/273.
Het wordt de gemeenten in de komende dagen ter hand gesteld.
Voor de regio Duitsland heeft het Provinciaal Bestuur een concept opgesteld voor gezonde
en veilige arbeidsomstandigheden. Voor de regio Nederland zal een plan van aanpak in de
loop van de maand maart ontwikkeld worden.
De Synode had in 2010 de opdracht gegeven om het handelen van de Broedergemeente in de
DDR te onderzoeken en de resultaten van het onderzoek te publiceren. Nu is een boekje
verschenen, waarin de geschiedenis van de Broedergemeente in de DDR van binnenuit is
beschreven. Achtergrond voor deze publicatie zijn ca. 30 interviews, die door Dorothea
Hornemann en Erdmuth Waas zijn afgenomen. Het Duitstalige boekje “Als Herrnhuter in der
DDR” (Herrnhut 2019, ISBN: 978-3-945933-19-0) is via de webshop van de ComeniusBuchhandlung (www.cobu-shop.de) te bestellen.
Het Provinciaal Bestuur heeft de jaarrekening 2018 van de gemeente Neuwied besproken en
goedgekeurd, alsmede de begrotingen 2020 van de gemeenten Berlin, Gnadau, Neuwied en
Königsfeld.
In Herrnhut is er een vacature voor een coördinator voor toerisme (0,5 fte) i.v.m. de jubilea
in 2022 en 2027 en de aanvraag betreffende de UNESCO Werelderfgoedlijst. U vindt de tekst
van deze vacature via www.herrnhuter.de
Het PB ontving verder de volgende verslagen:




Begeleidingscommissie voor en bespreking met de schoolleiding van de
Zinzendorfschulen Königsfeld
Curatorium Herrnhuter Diakonie
Eerste bestuursvergadering vereniging “Schwesternhäuser Kleinwelka e.V.”

De volgende vergadering van het Provinciaal Bestuur vindt als Videoconferentie plaats op 7
februari 2020. Van 17 t/m 20 maart zal de 3e vergadering van het Provinciaal Bestuur
plaatsvinden in Bad Boll. In het kader van deze vergadering is o.a. een gesprek met het
bestuur van de Duitse zendingsorganisatie HMH gepland.
Johannes Welschen, 27 januari 2020

