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Voor altijd doet Hij de dood teniet. (Jesaja 25:8)
Als u dit EBGNieuws ontvangt, staan wij maar aan het begin 
van de Stille Week. En toch is dit het paasnummer van onze 
nieuwsletter. Daarom wens ik u van harte een vrolijk paasfeest. 
Ik doe dat met het dagwoord voor maandag 10 april - de 
maandag van de Stille Week - dat ook alvast vooruitloopt op 
het goede nieuws van Pasen. Het is een paasboodschap uit het 
Oude Testament. De profeet Jesaja kondigt het aan: het 
feestmaal op de Sion, de berg van God.

Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.

Dat is meer als een paasontbijt. Het is de ultieme maaltijd, die 
God zelf voorbereidt voor zijn volk om hun bevrijding te 
vieren. Het is de bevrijding niet alleen van geweld en onder-
drukking, van slavernij en ellende. Het is de bevrijding van de 
dood - de laatste vijand van de mensen. En deze bevrijding gaat 
samen mee, zodat de sluier wordt weggenomen, waarmee alle 
volken het zicht op God ontnomen is. Wat voor een belofte.

Maar als wij vandaag de nieuwsberichten bekijken en beluister-
en, dan is één ding duidelijk. Ondanks Pasen, de opstanding 
van Jezus, is er nog veel ellende en dood in deze wereld:
Mensen in Afrika komen om van de honger. Er is te weinig 
neerslag, maar er zijn ook politieke structuren, die effectieve 
hulp tegenstaan.
Mensen in Zuid-Amerika komen om door overstromingen. Er 
is te veel neerslag. Er zijn fouten gemaakt, bij de stedenbouw-
kundige planning. Maar vooral zijn in de bergen de bossen 
gekapt.
Mensen, die (zogenaamd omwille van hun geloof ) onschuldige 
mensen vermoorden, zijn blijkbaar niet te stoppen. En in de 
westerse landen vinden zogenaamd sterke mannen en vrouwen, 
die de democratie willen beperken en de globale verantwoor-
ding verloochenen en racistische en nationalistische partijen 
toeloop.

Geliefde mensen sterven (voor ons gevoel te vroeg), omdat ze 
kanker hebben of een andere terminale ziekte.
De structuren van de dood zijn, naar het schijnt, nog volop 
actief.

Is de belofte van Jesaja dan niet een vertroosting op het 
hiernamaals? Maakt de opstanding van Jezus dan een verschil 
voor ons leven?

De opstanding van Jezus is de verzekering, dat de opstand tegen 
de dood toekomst heeft. God zelf heeft een beweging op gang 
gebracht voor het leven en tegen de machten van de dood. Hij 
is door de dood gegaan om leven te brengen. En wij zijn 
uitgenodigd de machten van de dood niet langer te dienen, 
maar de macht van het leven.

Kleine stappen, die wij als gewone mensen kunnen doen, zijn 
niet zinloos:
Koffie uit de wereldwinkel drinken, 
Zo weinig mogelijk plastic gebruiken, 
Opkomen voor vluchtelingen en arme mensen in onze 
samenleving, 
Racistische structuren onthullen,
Onze kinderen en jongeren weerbaar maken, 
…
Al deze (kleine) stappen kunnen deel zijn van de beweging van 
God van de dood naar het leven.
En de mensen, die veel te vroeg uit ons midden weg zijn 
genomen, mogen wij in Gods handen geborgen weten en ook 
ons verdriet heeft bij hem zijn plaats.

Voor altijd doet Hij de dood teniet. (Jesaja 25:8)

Het is een belofte, die nog niet vervuld is. Maar wij zijn op weg. 
En wij mogen meewerken in Gods beweging van het leven.

Johannes Welschen

Uit de Broedergemeente in Nederland
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KANTOOR ECP

Het kantoor van de ECP, Zusterplein 20 Zeist is gesloten, van donderdag 13 april tot en met maandag 17 april 2017.

Impressies naar aanleiding van de Landelijke Diaconale dag in Zeist, zaterdag 18-03-17

Het doel van deze dag was ontmoeting en uitwisseling. Dit doel 
werd ruimschoots gehaald, door de opzet van het programma 
en de inzet van de aanwezigen. Key note speaker was prof. dr. 
Herman Noordegraaf. Daarnaast werden workshops gehouden 
over Diaconaat & Armoede en Diaconaat & Eenzaamheid. Er 
werd naar elkaar geluisterd, informatie uitgewisseld en men 
heeft elkaar op een andere manier leren kennen. Iedereen deed 
mee!
Opvallend was de grote betrokkenheid van de aanwezigen bij 
het thema diaconaat. Van een aantal gemeenten waren voltallige 
diaconale commissie en/of werkgroepen aanwezig. Een aantal 
reacties van aanwezigen: 
»Het was een informatieve dag. Fijn om kennis te maken met 
anderen die zich ook met het thema diaconaat dienen-delen-
doen bezighouden. De presentaties en de gedachtenwisselingen 
waren zeer informatief en nuttig.«
»Ik heb er geen spijt van dat ik erbij was. Een leerrijke 
bijeenkomst met veel diepgang: een goede balans in 
programmaonderdelen en laagdrempelig.«
»Moet de uitwisseling geen jaarlijks gebeuren worden met elk 
jaar een ander thema?«

»Ik vond de bijeenkomst nuttig. Vooral door de ontmoeting 
met anderen werd het mij duidelijk hoever iedereen zo’n beetje 
is met het thema. Verder heb ik veel geleerd: vooral wat er 
allemaal bij komt kijken.«
»Wij staan nu sterker in de schoenen t.o.v. de diaconale 
opdracht van de Oudstenraad.«
»Mijn blik over wat diaconaat inhoudt is verruimd en het zou 
goed zijn om in de gemeente ontmoetingen te houden zodat 
ook gemeenteleden worden geïnformeerd wat diaconaat 
inhoudt (gemeenteleden zijn niet zo goed op de hoogte wat 
allemaal mogelijk is in dit kader).«
»Op zich een goed initiatief. Het is nu aan ons om gezamenlijk 
binnen de EBGN daar verder, en zeker ook landelijk, vorm aan 
te geven. Eventueel ook met leden van de Centrale Raad 
(afgevaardigden van gemeenten en organisaties van de 
Broedergemeente Nederland). Via en met deze personen zou 
daarover verder van gedachten gewisseld kunnen worden, om te 
komen tot een opzet van een landelijk EBGN-diaconaat.«
»Het zou fijn zijn als deze groep op een ander moment ook 
verder toegerust zou kunnen worden, vanuit de EBGN.«

Rita Harry

Impressies Workshop Diaconaat & EenzaamheidImpressies Workshop Diaconaat & Armoede
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Informatiebijeenkomst voor potentiele kandidaten Synode en Oudstenraad

Op zaterdag 27 mei a.s. geven wij informatie aan allen (!) die 
geïnteresseerd zijn in bestuurswerk binnen de EBG. Wij 
nodigen met name degenen uit die nadenken om zich 
kandidaat te stellen voor de Synode of de Oudstenraad. Het 
thema van deze dag is: ›Informatie over de structuur van onze 
kerk, de taak van de Synode en de Oudstenraad‹. Daarbij komt 
het functieprofiel van een lid van de Synode en Oudstenraad 
ook aan de orde. Wilt u meedoen? Graag! 
Later dit jaar zullen in alle gemeenten en de Raad voor de 
Diaspora synodeverkiezingen plaatsvinden. In enkele plaatsen 
zijn er ook Oudstenraadsverkiezingen. 
Zusters en broeders worden daarom reeds nu benaderd met de 
vraag of zij zich als kandidaat beschikbaar willen stellen voor 
deze functies. Het is niet altijd duidelijk wat de functie inhoudt 
en wat van een kandidaat verwacht wordt. Daarom organiseert 
de EBG Nederland deze informatiebijeenkomst. Het is ook een 
bijeenkomst die bezocht kan worden door alle zusters en 
broeders die meer over de functie van Synodelid of Oud-
stenraadslid willen weten. Ook voor zittende Oudstenraads-
leden kan deze dag interessant zijn.

Tijdens het programma wordt dieper ingegaan op welke taken 
de Synode en de Oudstenraad in onze kerk hebben, wat de 
werkwijze is van beide organen en wat van een lid van de 
Synode of de Oudstenraad verwacht wordt. Ervaren leden van 
de Synode en de Oudstenraad zullen op deze dag aanwezig zijn 
om over hun ervaringen te vertellen en op uw vragen antwoord 
te geven. De dag staat onder leiding van ds. Stefan Bernhard.
Na het programma heeft u nog gelegenheid om tijdens een 
lunch elkaar te ontmoeten en persoonlijke gesprekken te 
voeren.

Datum: zaterdag 27 mei 2017
Tijd: 11:00 t/m 14:30 uur (inclusief lunchtijd)
Plaats: Zeist (Het Koetshuys, Zusterplein 2)

Aanmelding: rechtstreeks, of via uw Oudstenraad. E-mail 
r.wezel@ebg.nl (zr. Renée Wezel), tot uiterlijk 20 mei 2017.
Deelname aan deze voorlichting is gratis. Voor de lunch vragen 
wij een bijdrage van € 3,00 per persoon. Geeft u bij de aan-
melding a.u.b. door, of u deelneemt aan de lunch.

Stefan Bernhard

Atelier van de toekomst

Jaarthema: »De EBG-een kerk voor alle generaties«

Ondertussen is het Atelier van de toekomst in haar tweede jaar. 
In dit jaar zullen wij gezamenlijk nadenken hoe de EBG een 
kerk voor alle generaties kan worden en blijven. Wij kijken dan 
steeds naar de plek die kinderen en jongeren in onze gemeenten 
en werkgroepen hebben, de mogelijkheden om ook aan hen 
dienstbaar te zijn, elkaar daarbij te ondersteunen én hoe gener-
aties zelf betrokken kunnen worden en blijven bij dit proces. 
Op de ontmoetings- en bezinningsdag van de Centrale Raad, 
28 januari 2017, in Amsterdam Zuidoost zijn wij hier 
voorzichtig mee gestart. In de laatste uitgave van het 
EBGNieuws 2017-01 is een impressie gegeven van deze kick off-
bijeenkomst. Een uitgebreid e-verslag kunt u bij het Provinciaal 
Bestuur in Zeist opvragen.
Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam Zuidoost werden door 
de aanwezigen zes projecten geschetst die zij graag uitgevoerd 
zouden willen zien t.b.v. een nieuwe jongere generatie. Om deze 
projecten voor te kunnen bereiden en uit te voeren betrekken 
wij graag meer personen erbij (van alle generaties). Dit houdt in 
dat wij ook u nodig hebben! 
Hieronder zijn puntsgewijs de zes projecten weergegeven. Voor 
alle projecten geldt: de betrokkenheid van verschillende 
generaties is belangrijk. 

Project 1: In elke Oudstenraad tenminste twee 

jongeren

Oudstenraden en werkgroepen handreikingen bieden om de 
participatie van jongeren aan het bestuur mogelijk te maken.

Project 2: Afstudeeronderzoek bij jongeren door 

middel van een vragenlijst

Een onderzoek starten en afronden om meer inzicht te krijgen 
in de geloofsbeleving van kinderen en jongeren en hun kijk op 
de EBG.

Project 3: Participatie in de dienst/kerk 

Tools verzamelen en of ontwikkelen (ideeën en voorbeelden) 
voor en met gemeenten, hoe zij drempels kunnen verlagen, 
zodat kinderen en jongeren actiever aan het gemeenteleven deel 
kunnen nemen. 

Project 4: Expertise netwerk 

Netwerken vormen van verschillende generaties. Om met 
elkaar in contact te komen en regelmatig kennis en ervaring uit 
te wisselen rond zelf te bepalen thema’s.
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Project 5: Talentenjacht landelijk

Een of meerdere evenementen organiseren waar jongeren uit de 
EBGN zelf hun muzikale talenten aan elkaar en anderen 
kunnen tonen en waar zij kunnen genieten van goede, 
christelijke muziek.

Project 6: Het samenbrengen van jeugd 

(inter)nationaal

Ideeën ontwikkelen en uitvoeren hoe kinderen en jongeren uit 
verschillende delen van onze kerkprovincie met elkaar kunnen 
optrekken en hoe onze jonge gemeenteleden de wereldwijde 
Broeder-Uniteit kunnen beleven.

Wilt u meer over een van de projecten weten of bijvoorbeeld 
mee willen helpen om een project werkelijkheid te laten 
worden, dan kunt u gerust een mail sturen naar atelier@ebg.nl.

Uit de gemeenten
EBG Zeist
Hebe Kohlbrugge overleden 

De Nederlandse verzetsstrijdster en Evangelisch theologe Hebe 
Charlotte Kohlbrugge is op 13 december te Utrecht overleden, 
in de leeftijd van 102 jaar. Ze was een van de laatste 
overlevenden van het concentratiekamp Ravensbrück en een 
bruggenbouwster tijdens de koude oorlog. Bijzonder groot 
waren haar verdiensten voor de Evangelische kerk in de DDR. 
Ze smokkelde theologische literatuur het land in en zorgde 
ervoor dat Nederlandse theologiestudenten konden studeren in 
Oost-Europa. Het was haars inziens bijzonder belangrijk om de 
dialoog te onderhouden, om tegenwicht te kunnen bieden aan 
haat en scheiding. Als jonge vrouw was Kohlbrugge in 1936 
naar het Duitse rijk afgereisd waar ze de »Bekennende Kirche« 
leerde kennen. Voortaan zou ze voor deze kerkelijke 
verzetsbeweging werken. Al gauw kwam ze in conflict met het 
Nazi-regime en werd ze in 1944 vanwege de smokkel van 
geheime informatie opgesloten in een concentratiekamp. 
Dankzij twee Tsjechische kampgenoten heeft ze dit overleefd. 
Zr. Kohlbrugge was ook lid van de Broedergemeente Zeist.

Markus Gill

EBG Zaanstad
Ook dit jaar heeft zr. Jewell Filé-Kembel/EBG Zaanstad de 
ambitie om voor scholieren van basisscholen en één middelbare 
school in Suriname schoolmateriaal in te zamelen. Dit jaar zal 
een schoolpakket ingezameld worden voor openbare scholen 
rondom Paramaribo. 
Er is een donatiebrief samengesteld die u kunt opvragen via 
mailjewell@hotmail.com of 0621226021.

Op verzoek kunnen de nodige referenties nagestuurd worden, 
over het succes van afgelopen schooljaar 2015-2016. Nadere 
toelichting over dit initiatief kan ook gegeven worden, tijdens 
een dienst. 

Zr. Jewel Filé-Kembel

Hebe Kohlbrugge haar 100e verjaardag in de grote kerkzaal, in Zeist
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Uit de provincie

Van 6 tot 8 maart 2017 kwam het Provinciaal Bestuur (PB) bij 
elkaar voor hun derde vergadering 2017, in Bad Boll. Vooraf 
aan de vergadering ging een professioneel begeleide reflectie op 
de gemeenschappelijke leiding. In het kader van de vergadering 
ontmoette het PB het synodebestuur om de volgende 
synodezitting van 26 mei tot en met 2 juni 2018 in Herrnhut 
voor te bereiden. Eerder overlegde het PB middels een 
videoconferentie op 10 februari.

Uit de bestuursafdelingen 

De digitale versie van de Kerkorde in het Duits en Nederlands, 
waarin de besluiten van 2016 zijn opgenomen, is vastgesteld en 
gepubliceerd op de websites. In de loop van de bewerking werd 
duidelijk dat in de besluiten en verklaringen van de Synode 
(B&V) een foutje is geslopen. In besluit 28 moet de 
verandering die onder § 1490 staat, ingevoegd worden in § 
1491. Het PB heeft met toestemming van het synodebestuur 
besloten de B&V te corrigeren. 

Het PB bevestigt de richtlijnen van het uniteitsarchief voor de 
digitalisering van archiefstukken. De gebruikersorde en de 
vergoedingsorde van het archief doen geen recht aan deze 
steeds meer gevraagde vorm van gebruik van archiefstukken. 
De digitalisering en ontsluiting van het archiefmateriaal word 
als mogelijke bijdrage aan de eenheid van de wereldwijde 
Broedergemeente gezien.
Tegelijkertijd werd de gebruikersorde van het archief veranderd 
met betrekking tot de termijn van bescherming voor 
levenslopen. Anders dan drukwerk zijn levenslopen weliswaar 
voor de beperkte openbaarheid van de kerkdienst bij de 
begrafenis bedoeld, maar niet automatisch ter publicatie op 
internet.

De door B&V 32/2016 vereiste herziening van de paragrafen 
van de Kerkorde met betrekking tot het jeugdwerk van de 
Broedergemeente zal plaatsvinden in een werkgroep. Deze is 
vooral samengesteld uit jeugdigen en jeugdwerkers uit de beide 
grote regio’s van onze provincie.

Het PB stemde in met het nieuwe huishoudelijk reglement 
van de Centrale Raad van de Evangelische Broedergemeente in 
Nederland. Deze treedt in werking per 15 maart 2017.

Een compensatie ›Klimakollekte‹ ter hoogte van ongeveer € 
1600,- wordt betaald aan het boomplantproject Sumbawanga 
in Tanzania. Deze compensatie is voor de ecologische gevolgen 
van vliegreizen in opdracht van de Evangelische Broeder-
gemeente in het jaar 2016 en is in lijn met de besluiten van de 
synode (in het bijzonder B&V 15/2016).

Het PB vergadert op 10 april middels een videoconferentie en 
komt weer bij elkaar voor de bestuursvergadering in persoon 
van 2 tot 6 mei in Herrnhut. Hier vindt op 3 mei de loting 
plaats van de dagteksten 2020 en is van 4 tot 6 mei de voor-
jaarszitting van de Intersynodale Financiële Commissie.

Personalia

Op verzoek van de Javaans-Christelijke Werkgroep Nederland 
en de diasporagemeente Noord-Brabant heeft het bestuur br. 
Henk Martodrono per 1 april 2017 benoemd als pastorale 
medewerker in deze twee diasporagemeenschappen. De be-
noeming is vooralsnog voor drie jaar. 
Wij danken br. Martodrono voor zijn bereidheid zich ook in 
deze functie voor de Heer en zijn gemeente in te zetten en 
wensen hem Gods zegen.

Het Provinciaal Bestuur heeft besloten dat br. Erik Jan Stam 
per 1 april 2017 van de EBG Rotterdam-Centrum is losge-
maakt. Vanaf dit moment werkt hij met zijn volledige werktijd 
in de diaspora. De tijd tot aan het pensioen van zr. Saskia 
Delvendahl-Bloem zal gebruikt worden om een nieuwe struc-
tuur van het diasporawerk te implementeren.

Zr. Saskia Delvendahl-Bloem gaat op 1 oktober 2017 met 
pensioen. De diaspora Nederland wil op 8 oktober a.s. afscheid 
van haar nemen, daarvoor zullen ook de collega’s en de 
gemeenten uitgenodigd worden. Aanvang: 13:00 uur, in Zeist.

Predikantenseminarie 

De vicarissen zijn terug in de gemeenten, na een lange tijd in 
Herrnhut, Cottbus, Ebersdorf, Braunschweig, Bad Boll …
Ze hebben zich beziggehouden met de geschiedenis van de 
Broedergemeente, met de gestalte van de Broedergemeente als 
wereldwijde kerk, met de Kerkorde en het beheersreglement, de 
financiën van de ECP en ze hebben deelgenomen aan een 

cursus ›preken‹, in een opleidingsinstituut van een van de grote 
kerken in Duitsland. Nog veel meer (kleinere) onderwerpen 
zijn langsgekomen, gedurende de afgelopen 11 weken van dit 
tweede deel van het predikantenseminarie. Spreekt u zr. 
Schulze (Zeist) en of br. Buchholz (Amsterdam Zuidoost)? Zij 
zullen zeker en graag meer kunnen vertellen, wat ze allemaal 
geleerd hebben. Welkom terug in Nederland Anne en Tobias!

Mededelingen van het Provinciaal Bestuur
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Agenda in april, mei en juni 2017
10.04 Videoconferentie Provinciaal Bestuur
16.04     Zeist: Jaarlijkse Paasviering Javaans Christelijke Werkgroep Nederland (grote Kerkzaal: 14:00)   
17 - 23.04 Reis Unitas Fratrum »Auf den Spuren der Waldenser« Königsfeld – Italien – Frankreich
20.04 Den Haag: Predikantenberaad EBGN 
20.04 Zeist: Vergadering Penningmeesters EBGN 
26 - 28.04 Almere: Tienerkamp 12+ 
02 - 04.05 Herrnhut: Vergadering Provinciaal Bestuur 
03.05 Herrnhut: Trekking dagteksten 2020
03 - 07.05 Ebersdorf: 7e Oecumenische ontmoeting van motorrijders 
04 - 06.05 Herrnhut: Vergadering Intersynodale Financiele Commissie
06.05 Zeist: Vergadering Raad voor Diaspora
06 - 08.05 Niesky: 151e Verjaardag van het diaconessenhuis EMMAUS
27.05 Zeist: Informatiebijeenkomst aankomende bestuursleden EBGN 
28.05 Amsterdam-Stad & Flevoland: Bazaar (Koningskerk 12:00–18:00 uur) 
31.05 EBG Den Haag: Vergadering Moderamen 
01.06 Videoconferentie Provinciaal Bestuur
10.06 EBG Rotterdam-Centrum: Bazaar (10:00–17:00 uur)
10.06 EBG Den Haag: Landelijke Contactdag Centrale Broederraad EBGN
15.06 Zeist: Predikantenberaad 
19 - 22.06 Ebersdorf/Gnadau: Vergadering Provinciaal Bestuur
24.06 Zeist: Algemene Ledenvergadering ZZg 
28.06 EBG Amsterdam Zuidoost: Vergadering Centrale Raad 

Op voorstel van de Oudstenraad van Neuwied stemt het PB in 
met het aannemen van zr. Angelika Fitzner en br. Andreas 
Gruber tot de acoluthie.

Het PB bevestigt de benoeming van mevr. Annet Tittel als 
rentmeester van de Evangelische Broedergemeente Kleinwelka.

Lorette Anders, Den Haag
met haar 65e verjaardag op 11 april
Susanna Bloem, Zeist
met haar 30e verjaardag op 29 april
Lesley Dragtenstein, Zeist
met zijn 60e verjaardag op 30 april 

Emma Ganzevoort-van Duin, Zeist
met haar 80e verjaardag op 3 mei
Ursel Gardels, Neuwied
met haar 80e verjaardag op 9 mei 
Jørgen Bøytler, Christiansfeld
met zijn 60e verjaardag op 13 mei
Jacqueline Helstone, Amsterdam 
met haar 50e verjaardag op 22 mei 
Andreas Tasche, Herrnhut
met zijn 60e verjaardag op 23 mei 
Theodor Clemens, Bad Boll
met zijn 65e verjaardag op 26 mei

Bijzondere verjaardagen in april en mei 2017

Wij feliciteren de volgende medewerkers van de Broedergemeente in actieve dienst of in ruste:
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ZZg Nieuws
Bezoek Stg. Onderwijs der EBGS

In maart kreeg het ZZg bezoek van de zusters Mildred Demon, 
directeur, en Urmie Mingoen, hoofd Pedagogisch Didactisch 
Centrum, van Stg. Onderwijs der EBG Suriname. De stichting 
beheert namens de EBGS zo’n 70 scholen in Suriname, met 
ruim 13.000 leerlingen en 1.300 medewerkers. De dames 
kwamen naar Nederland vanwege besprekingen met samen-
werkingspartners hier. Ze brachten o.a. een bezoek aan de 
EBG-school Crescendo in Amsterdam Zuid Oost. Met het 
ZZg spraken ze over ondersteuning van het godsdienstonder-
wijs op de EBG-scholen in Suriname. Het gaat om het ont-
wikkelen van een curriculum dat al hun bassischolen zullen 
gaan volgen.

Overleg met EBG‐Suriname

In februari had het ZZg beleidsoverleg met de EBG in 
Suriname waarbij de samenwerking werd geëvalueerd. Het 
blijkt dat sommige praktische zaken niet adequaat ge-
organiseerd zijn waardoor projecten niet lopen en de EBGS te 
weinig aanspraak maakt op beschikbare middelen. Samen 
bekijken we hoe dit opgelost kan worden.
Intussen zal het ZZg een financiële bijdrage beschikbaar stellen 
aan een EBGS-programma gericht op toerusting van voor-
gangers en leiders van de kerk, dat uitgevoerd gaat worden via 
het Theologisch Seminarie. Het programma richt zich naast 
kennis van de EBG-tradities, de Kerkorde en reglementen ook 
op betere onderlinge communicatie en samenwerking.

Huize Albertine en Huize Francis Suriname 

De verzorgingshuizen van de EBG in Suriname, Huize 
Albertine in Paramaribo en Huize Francis in Nw. Nickerie, 
hebben het, mede door de economische crisis in het land, 
financieel heel moeilijk en kunnen nog maar zeer moeizaam 
hulp bieden aan seniore burgers. De kosten van de dienst-
verlening stijgen terwijl de inkomsten stagneren. De EBGS is 
niet bij machte om financieel voldoende bij te springen. Er is 
een tekort aan veel materialen, er zijn rekeningen om te betalen 
en er is ook veel achterstallig onderhoud met zelfs ernstige 
situaties zoals een lekkend dak. Het ZZg wil voor beide 
tehuizen iets doen, en zal daarvoor ook de steunvragen van de 
EBGN-gemeenten. Mocht u zelf direct iets willen doen, maak 
dan een gift over naar NL74 RABO 0375 2169 36 t.n.v. ZZg te 
Zeist, en vermeld ›Huize Albertine‹ of ›Huize Francis‹.

Voorbereiding zendingsconferentie Unitas Fratrum 

in Zuid‐Afrika

In november dit jaar komen 200 gedelegeerden van de 
wereldwijde Broedergemeente bij elkaar in Kaapstad, als gast 
van de EBG in Zuid-Afrika. Het thema van deze conferentie is: 
›Moravian Unity in Mission: Giving heed to God’s call in the 
21st century‹. In deze ontmoeting wil men door inspiratie, 
gebed en gesprekken nagaan hoe er in de huidige situatie van 
toenemende diversiteit binnen de Broedergemeente wereldwijd 
gewerkt kan worden aan zending. Het ZZg is lid van het 
voorbereidingscomité, zal aanwezig zijn op deze conferentie en 
zal verslag doen van de bevindingen. 

Het ZZg werkt aan een aanvullend verdienmodel

De inkomsten van het ZZg uit donaties nemen de laatste jaren 
gestaag af. De hoge leeftijd van onze donateurs, de 
secularisering in de maatschappij en de afkalving van het 
draagvlak voor ontwikkelingshulp spelen ons parten. Ondanks 
onze inspanningen lukt het niet om deze ›levende‹ inkomsten 
weer te laten groeien. We letten al goed op onze kosten, maar 
met minder inkomsten hebben we ook minder geld voor steun 
aan het werk van de Broedergemeente wereldwijd. Het ZZg-
bestuur heeft daarom besloten een klein stukje van de reserves 
te gebruiken om te investeren waardoor we naar verwachting 
een hoger rendement kunnen halen. Op dit moment voeren we 
een beperkte pilot-investering uit in Suriname met het bouwen 
van een woning voor de markt in Paramaribo. 

br. Aart Schalkwijk, Algemeen Secretaris ZZg
(info@zzg.nl)
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Internationale leerkrachten in Suriname

De samenwerking op de theologische onderwijslocaties van de 
Broedergemeente is belangrijk voor de saamhorigheid in de 
wereldwijde Broedergemeente. Negen jaar geleden onderwees 
br. H. Zamuël uit Suriname aan de ›Teofilo Kisanji University‹ 
van de Broedergemeente in Mbeya (Tanzania). Nu wordt deze 
zuid-zuid uitwisseling voortgezet. Sinds de vroege zomer van 
2016 houden de broeders G. Luvula en W. Nkuma uit Tanzania 
colleges aan het theologische seminar van de Broedergemeente 
in Paramaribo (Suriname). De colleges worden overwegend in 
het Engels gegeven, omdat de broeders het Nederlands niet 
volledig beheersen. Dit vormt voor de Surinaamse studenten 
een uitdaging. Bovendien onderwijst zr. Dorothea Rhode uit 
Duitsland aan het Seminarie.
Zij meldt: »s Donderdags geef ik een cursus met de titel ›Rituelen 
en gebruiken van de Broedergemeente‹. De vijf studenten zijn 
meestal medewerkers in hun gemeenten. Ze willen iets beter 
gekwalificeerd zijn voor hetgeen ze daar doen en ze zijn bijzonder 
geïnteresseerd. Het is leuk hen les te geven. Over het algemeen 
spreken we Nederlands en dan word ik door hen verbeterd. Als 
ook dat niet gaat, wijken we uit naar het Engels. Op maandag 
ontmoet ik de beide docenten-broeders uit Tanzania en een 
Mennonitische domina in een commissie die zich bezighoudt met 
het leerplan en de verdere ontwikkeling buiten het seminarie. Een 
bijscholingscursus werd gepland voor medewerkers in het 
binnenland, die in maart jl. is begonnen.« 

Voorgangersraad: discussie over hoe te handelen bij 

ambtshandelingen 

In januari 2017 kwam de Voorgangersraad bijeen in de 
Stadszending. Uitvoerig werd gediscussieerd over hoe te 
handelen wanneer gemeenteleden een andere dan de eigen 
gemeentevoorganger vragen om een dankdienst of begrafenis te 
verzorgen. Het is belangrijk dat het gemeentelid verwezen 
wordt naar de eigen gemeente om de administratieve zaken in 
orde te maken. De voorganger die gevraagd wordt, is verplicht 
contact te maken met de voorganger van de gemeente waar het 
gemeentelid toe behoort. In geval van een begrafenis, draagt de 
voorganger die de uitvaartdienst leidt, er zorg voor dat de 
handkaart van de overledene bij de gemeente, waartoe deze 
behoorde, wordt ingeleverd. Hierdoor wordt het mogelijk dat 
de overledene uitgeschreven wordt uit de registers.

Training gemeentebesturen 

Gezien de Diaconale opdracht van de kerk, ook in deze tijd, 
wordt de training voor gemeentebesturen vanuit de 
AMD/Diaconie verplicht geacht. 

Unity Commission on Theology (UCOT) 

De UCOT werd op 14 februari afgesloten. Op zondag 12 
februari zijn kerkdiensten in de regio Paramaribo Centrum, 
Noord en Zuid bezocht door: 
Elise Theunissen (Zuid Afrika), Samwel Kabigi (Tanzania), 
Amy Gohdes-Luman (USA), John D. Rights (USA), Elena 
Kelly (Nicaragua), Jan Klas (Tsjechië) en br. Jurgen Bøytler die 
vergezeld was van zijn echtgenote. Br. Hesdie Zamuël, preses 
van het Provinciaal Bestuur van de EBGS werd door de 
uniteitssynode in dit gremium gekozen.

Stichting Jeugdcentrum 

Op 15 februari 2017 werd het nieuwe bestuur van de Stichting 
Jeugdcentrum geïnstalleerd. De Landelijke Jeugdconferentie 
had drie personen gekozen, te weten: zr. Kathleen 
Kartataroeno-Kertowidjojo, zr. Chantal Paal en zr. Dulcine 
Aside. Namens het Provinciaal Bestuur hebben zitting in het 
nieuwe bestuur: br. Sadiek Soetowidjojo, zr. Alida Kent, br. 
Wendell Bosk en zr. Merville Vrede. Br. Sadiek Soetowidjojo is 
voorzitter. 

Synode 2017 van 20 tot en met 25 augustus 2017

In dit synodejaar worden de nodige voorbereidingen getroffen: 
de gemeenten moeten er naartoe werken om één of meer 
afgevaardigden te kiezen, afhankelijk van het aantal volwassen 
leden dat de gemeente telt en, of aan de financiële 
verplichtingen jegens de Algemene Kerkkas is voldaan. De 
gemeenten moeten aan hun verslagen werken en die opsturen 
naar het Regionaal Bestuur. De Diensttakken sturen hun 
verslagen naar het PB. De RB’s en het Districtsbestuur CAS 
dienen op tijd hun verslagen in, ter behandeling op de Synode. 
Maar het zou ook kunnen, dat gemeenteleden en/of organen 
van de EBGS van mening zijn dat bepaalde zaken anders 
geregeld moeten worden. Daartoe kunnen er voorstellen 
worden ingediend. Elk belijdend lid in het volle bezit van de 
kerkelijke rechten mag voorstellen voor de Synode vooraf 
indienen. Op de Synode worden deze voorstellen in 
behandeling genomen, indien er synodeleden zijn die zo een 
voorstel willen ondersteunen.

Op zaterdag 18 februari had het Provinciaal Bestuur een 
ontmoeting met de besturen van de Stichtingen van de EBGS. 
Aan de orde kwam een synodevoorstel waarin de relatie tussen 
het PB en de Stichtingen van de EBGS geregeld wordt. Met 
enkele aanpassingen zal dit voorstel aangeboden worden aan 
Synode 2017.

Uit Suriname
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Ordening nieuwe voorgangers 

Op zondag 19 februari 2017 vond in de avonddienst in de 
Grote Stadskerk de ordening plaats van br. Magnus Erné 
Pamari, zr. Ifna Martha Quintius-Renfurm en br. Erwin 
Soenardjo Soetosenojo. Bisschop J. Kent deed de predikatie en 
bisschop E. Ritfeld verrichtte de ordening. Na de dienst was er 
een kleine traktatie voor de aanwezigen.

Unitas Fratrum

Op 1 maart 2017 was het precies 560 jaar geleden dat enkele 
broeders uit Bohemen en Moravië zich verenigden als Unitas 
Fratrum. Aan de gemeenten werd gevraagd om deze dag te 
memoreren door de vlag te hijsen en de kerkklokken om 06.00 
uur in de ochtend te luiden. Aan de voorgangers werd ook 
gevraagd om, indien mogelijk, op zondag 05 maart, Invocavit, 
aandacht aan dit feit te schenken.

EBGS en de Surinaamse overheid

In de eerste week van maart werd het DB door de minister van 
Binnenlandse Zaken, zijne Excellentie M. Noersalim, voor een 
kennismakingsbezoek ontvangen. Tot nu toe was de relatie 
tussen het ministerie en de godsdienstige gemeenschappen er 
één, dat door het ministerie een financiële ondersteuning aan 
voornoemde groeperingen werd toegekend. De huidige 
minister wil nu meer inhoud geven aan deze relatie, waardoor 
er regelmatig contact zal zijn met betrekking tot zaken met een 
godsdienstige achtergrond of dimensie. Een vervolggesprek is in 
het vooruitzicht gesteld door de minister.

Bestemmingsplan voormalige Comeniusschool 

In maart was het PB in vergadering bijeen; een van de zaken die 
de aandacht vroeg, was de bestemming van de voormalige 
Comeniusschool aan de Steenbakkerijstraat. Het Instituut voor 
Midden- en Kleinbedrijf (IMKB) heeft belangstelling om, 
indien het PB akkoord gaat, fondsen te zoeken voor de 
renovatie en samen met het PB het gerestaureerde pand te 
exploiteren.

Ontmoeting bij de Bisschop van Paramaribo 

Vorige maand vond ook een ontmoeting plaats bij de Bisschop 
van Paramaribo, waar het Comité Christelijke Kerken (CCK) 
en de Inter Religieuze Raad in Suriname (IRIS) aan deelnamen. 
Het onderwerp van bespreking was het initiatief van de 
bisschop om te komen tot een Commissie van 
Waarheidsvinding met als doel, verzoening van de natie, nadat 
het 8-december proces is afgerond. 

Installatie gemeentebestuur Geyersvlijt

Op zondag 19 maart jl. vond de installatie van het Gemeente 
Bestuur van gemeente Geyersvlijt plaats o.l.v. ds. Desiré 
Peerwijk (1ste Vice Praeses). Het betreft voorganger zr. I. 
Nortan- Uden en de nieuwe bestuursleden brs. Ricardo Peneux, 
Kenneth Dort, Sergio Akiemboto en de zrs. Madzy Alanja, 
Gloria Sordam- White. Allen werd Gods wijsheid en leiding 
esnt voor de taak welke op hun schouders rust, in Zijn 
wijngaard.

Kerkconferentie district CAS

Van 25 tot en met 28 mei 2017 zal de jaarlijkse Kerkconferentie 
van het District CAS op Curaçao plaatsvinden. Het thema voor 
dit jaar is uit Jesaja 12: 4: »Dank de Heer! Aanbid Hem! Vertel 
de volken wat Hij allemaal heeft gedaan. Vertel dat Hij de 
machtige is.« Dit thema moet ertoe leiden dat de gemeente 
wordt opgeroepen om het zendingsveld op te gaan om anderen 
uit te nodigen, ook deelgenoot te worden van het heil dat bij 
deze God is te vinden.

Uit de wereldwijde Uniteit
Uniteitsgebedswacht

03.04 – 17.04 West-Indië Oost
18.04 – 19.04 Labrador
20.04 – 07.05 Jamaica, Cayman Islands, Haïti
08.05 – 25.05 Honduras (uniteitsprovincie)
26.05 – 31.05 Honduras (zendingsprovincie)
01.06 – 25.06 Zuid-Afrika
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Ruwbouw ›Preschool‹ in het ›Dzaleka Camp‹

Op 9 januari 2017 werd na maandenlange planning en voor-
bereiding begonnen aan de ruwbouw van een ›preschool‹ van 
de Broedergemeente in Malawi. Deze school ontstaat aan de 
rand van het ›Dzaleka Camp‹. Het kamp is een vluchte-
lingenkamp dat ingericht is in 1994 door de VN voor ongeveer 
17000 vluchtelingen uit Ethiopië, Burundi, Eritrea, Congo, 
Rwanda, Zambia en Somalië. De HMH heeft gevraagd om 
donaties voor dit project, dat onder de hoede staat van Jonah 
Sinyangwe, de projectmanager van de provincie Malawi. In 
februari meldde hij: »De ruwbouw is voor 75 procent af. We 
hebben al 85000 bakstenen verbouwd. De regering die het 
bouwland ter beschikking stelde is zeer tevreden met ons. 
Regelmatig worden we bezocht door gedelegeerden.«

Jong programma in Dresden 

Het werk met kinderen, jeugdigen en families in de 
Broedergemeente Dresden is begonnen met een speciaal 
programma. Dit jaar staat het typische leven van de Broeder-
gemeente centraal en zal als een rode draad door de zaterdagen 
lopen. Hierbij wordt elke twee maanden een thema uit de 
Broedergemeente uitgewerkt en wordt de ochtend afgesloten 
met een gezamenlijke lunch. 28 januari werd de Broeder-
gemeente an sich behandeld. Tijdens dit thema dachten de 
deelnemers erover wat typisch is voor hun kerk, welke 
bijzonderheden de kerk heeft en welke uitstraling de Broeder-
gemeente naar buiten toe.
De kinderen maakten een wandeling door de naastgelegen 
Markuskerk van de Evangelisch-Lutherse gemeente. Daar 
beleefden ze de verschillen tussen de ›grote‹ kerk en de eigen 
›kleine‹ kerk. Voor de grotere kinderen was er een ›theo-
logisch spreekuurtje‹ met zr. Henna van Hell, de predikante 
van de gemeente. In totaal namen 17 kinderen deel. Het werk 
werd begeleid door br. Samuel Fink.

Milíč‐Kapel op facebook 

Sinds februari 2017 kan men in het Duits informatie verkrijgen 
via facebook, over de voortgang van de verbouwing van de 
Milíč-kapel van de Broedergemeente in Praag. Zr. Anna 
Kellerova is bezig de Tsjechische posts te vertalen. Naast de vele 
foto’s die op de facebookpagina te vinden zijn is nu onder de 
Tsjechische bijdragen dus ook een Duitse vertaling te vinden: 
www.facebook.com/milicovakaple

Inzegening Bisschop Roger Ruiters 

Op zondag 5 februari 2017 werd tijdens een feestelijke 
eredienst in Mamre (Uniteitsprovincie Zuid-Afrika) de 
verkozen Roger Ruiters tot bisschop ingezegend. Vanuit de 
Europees Continentale Provincie werkte bisschop Theodor 
Clemens (Bad Boll) mee aan deze inzegening. Mamre ligt 
ongeveer 50 km ten noorden van Kaapstad en is een van zes 

vroegere zendingsstations van de Broedergemeente. De plaats 
heeft nog sterk het karakter van een ›lokale nederzetting‹. Met 
de inzegening van de nieuwste bisschop zijn er inmiddels acht 
bisschoppen in Zuid-Afrika, onder wie geen vrouwelijke 
bisschop. Vier bisschoppen hebben inmiddels de pensioen-
leeftijd bereikt. Br. Ruiters heeft een aantal jaren in Suriname 
gewerkt. In Mamre heeft die een centrum voor de ontmoeting 
van gemeenteleden gebouwd en het ›tori oso‹ genoemd.

Bestuurswisseling verzorgingshuis in Niesky 

Per 1 maart 2017 heeft mevrouw Viola Knappe de leiding van 
het verzorgingshuis overgenomen van de ›Diakonissenanstalt 
EMMAUS‹. In deze functie lost zij br. Imanuel Vollprecht af, 
die het huis ›Abendfrieden‹ meer dan twintig jaar heeft geleid, 
waarvan de beginjaren samen met zijn vrouw. Nu gaat br. 
Vollprecht met pensioen.
Het bejaardentehuis ›Abendfrieden‹ in Niesky werd in 
december 2000 in bedrijf genomen en biedt plaats aan 94 
bewoners in 60 enkel- en 17 dubbelkamers. Het huis is 
opgedeeld in drie woongebieden waarvan een deel speciaal is 
ingericht om aan de behoeften te voldoen van dementerende 
ouderen.

GEKE in het Huis van religies 

In Bern vond van 10 tot 12 maart een ontmoetingsconferentie 
plaats van synodeleden uit de Gemeenschap van Protestantse 
Kerken in Europa (GEKE). De deelnemers bezochten op 11 
maart het huis van religies en br. F. Vollprecht heeft in de 
kerkruimte een ochtendoverdenking in de liturgische traditie 
van de Broedergemeente gehouden. Uit onze Synode nam zr. 
Annelore Ehrlich uit Bad Hersfeld (EBG Rhein-Main) deel aan 
de conferentie.

Montmirail

Op 17 en 18 maart had in Montmirail de eerste spadesteek ten 
dienste van de renovatie van het slot plaats. Br. Hans-Ruedi 
Stähelin, president van de UdF (Unité de Frere en Suisse), 
transporteerde met de lift de eerste dakpannen naar beneden. 
Daarvoor waren de dakpannen door de jonge generatie van de 
communiteit ›Don Camillo‹ daar opgestapeld. 
Er vond in dit kader ook een sponsorloop plaats die ca. 15.000 
Frank opbracht. De Broedergemeente werd vertegenwoordigd 
door br. Raimund Hertzsch van het bestuur, de broeders 
Frieder Vollprecht en Volker Schulz, Broedergemeenteleden uit 
Basel en Bern als ook door de leden van de ›Eglise morave en 
Suisse romande‹ (Broedergemeente in Franstalig Zwitserland). 
Zij hielden ter plaatse hun eredienst. Op de website van de 
communiteit is een film met veel interessante beelden te zien: 
http://chateau2018.ch
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Welkomstdienst in Neuwied

In de binnenstad van Neuwied, waar mensen uit veel 
verschillende herkomstlanden wonen, zijn welkomstdiensten 
inmiddels een traditie. De vijfde van een dergelijke eredienst 
werd gehouden op 19 maart 2017 in de kerkzaal van de 
Broedergemeente Neuwied. In de uitnodiging stond 
geschreven: »Wij allemaal zijn welkom en we verheugen ons op 
de veelvoud van onze talen, culturen en tradities. Aansluitend 
aan de dienst zullen we gezamenlijk middageten. Wie wil kan 
daarvoor graag iets meenemen. De dienst zal gehouden worden 
in het Engels, Arabisch en Duits. Laten we de gelegenheid 
benutten om elkaar wederzijds te leren kennen. De uitwisseling 
met onze buren en gasten is belangrijk. Welcome, Karibu, 
Bienvenue, Üdvözöllek, Willkommen!«

Fred Walch naar Zambia

Fred Walch, tot eind 2015 referent 
voor financiën en projecten van de 
›Herrnhuter Missionshilfe‹, is met 
zijn familie op 21 maart 2017 af-
gereisd naar Zambia. Hij heeft de 
opdracht om de komende drie jaar 
projecten in Zambia op te zetten en te 
begeleiden. 
Dit initiatief is aangevraagd door de 

›Herrnhuter Missionshilfe‹ (Hernhutter Zendingsorganisatie 
HMH) en gesubsidieerd door ›Brot für die Welt‹. In de 
aanloop naar zijn reis heeft hij verschillende seminars bezocht 
bij ›Brot für die Welt‹ en andere onderwijsinstellingen. Onder 
andere nam hij deel aan een seminar over professionele 
viskwekerij in Afrika. Sinds 1898 werkt de Broedergemeente in 
Zambia, dat grenst aan de Tanzaniaanse Mbeya-regio. Pas in 
mei 2014 verschafte het werk daar de status van 
Uniteitsprovincie. Bij de Broedergemeente in Zambia horen 17 
gemeentes met ongeveer 50 preekbanen en 53.00 leden, die 
gediend worden door 14 predikanten (zowel mannelijke als 
vrouwelijke).

Voorbereidingsreis naar Suriname

Van 9 tot 28 maart reisden zr. Anneli Vollprecht (Basel) en zr. 
Almuth Clemens (Bad Boll) met een groep van 26 vrouwen 
door Suriname. Naast een bezoek aan de hoofdstad Paramaribo 
en omringende plaatsen stond ook een reis naar de binnen-
landen (per boot) en naar de grens met Frans Guyana op het 
programma. Medereizigers waren vooral zusters die verant-
woordelijk zijn voor het werk voor de uniteitsgebedsdag in het 
Duitstalige gebied. Dit omdat in maart 2018 de liturgie uit 
Suriname zal komen. Ook zr. Heide-Rose Weber (Provinciaal 
Bestuur) heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om 
kennis te maken met het land van herkomst van een belangrijk 
deel van gemeenteleden in de ECP.

Programma op de verjaardag van J.A. Comenius 

Na omvangrijke vernieuwing en uitbreiding werd op 28 maart 
ter gelegenheid van de 425e verjaardag van Comenius de 
›Werkstatt‹ in de Comeniustuin in Berlin-Rixdorf ingewijd. 
Tijdens de inwijding werd het onderzoek met kinderen 
gepresenteerd en groetwoorden en kunstzinnige bijdragen 
geleverd. Die dag viel samen met de25e verjaardag van de 
oprichting van de tuin aan de Richardstraße. Aanwezig waren 
gasten uit de politiek, wetenschap en religie. Deze drie waren 
volgens Comenius ›drei liebende Schwestern‹ (drie lief-
hebbende zusters), die »jede einzelne den beiden anderen alles 
gibt und alle ständig voneinander alles erhalten« (waarvan elke 
individuele de beide anderen alles geeft en alle constant van 
elkaar alles krijgen). Om die reden waren ook de stad Praag en 
de deelstaat Berlijn vertegenwoordigd. Bovendien werd in de 
kerkzaal een Duits-Tsjechische netwerkontmoeting ge-
organiseerd. Deze ontmoeting was georganiseerd door het 
›Tschechische Zentrum Berlin‹, de ›Senatskanzlei Berlin‹ en 
de ›Comeniusgarten‹.

›Sonnenschein‹ 

Sinds vele jaren heeft het ›Rüst- und Freizeitenheim 
Sonnenschein‹ in Ebersdorf (Thüringen) een goede naam bij 
zowel haar gebruikers en bezoekers als ook lokaal. Nu staat een 
belangrijke verandering te wachten: tot 2018 staat het bedrijf 
nog onder verantwoording van het Provinciaal Bestuur (besluit 
van de Synode 2016). Daarna zal de Broedergemeente 
Ebersdorf de verantwoording overnemen. In november 2016 is 
een vereniging ›Freundeskreis Rüstzeitenheim Sonnenschein‹ 
opgericht, met als doel het verdere gebruik van het huis als 
kamplocatie en vakantiewoning. De initiatiefnemers roepen op 
het huis niet alleen als gastenverblijf te gebruiken, maar ook aan 
te sluiten bij de vereniging (bijdrage 24 euro per jaar) en het 
doel te ondersteunen met gebed.
Vanaf de herfst 2018 zal een huisleiding gezocht worden die het 
huis bestuurt op de manier waarop zr. Magdalena Fiedler en zr. 
Irene Pöhlmann deze leiding vorm gegeven hebben. Een vaste 
aanstelling zal bij de Broedergemeente Ebersdorf zijn.
Verdere informatie kun u verkrijgen via: Freundeskreis 
Rüstzeitenheim ›Sonnenschein‹, Lobensteiner Str. 13, 07929 
Saalburg-Ebersdorf, Br. Albrecht Stammler. 
E-Mail: ebersdorf@bruedergemeine.net

Alweer een bouwplaats in Herrnhut

Nadat het centrum van Herrnhut twee jaar geleden al een grote 
bouwplaats was, destijds voor de school voor gehandicapten van 
de Hernhutter Diaconie, stijgt nu wederom een enorm 
apparaat uit boven de daken van de stad. Ditmaal gaat het om 
de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de ›Evangelische 
Zindendorfschulen‹ (Gymnasium en ›Oberschule‹). Al in 
2013 is begonnen met de planning voor de nieuwe school-
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campus. In veel workshops werden door leerlingen, ouders en 
leraren gezamenlijk de ontwerpen verder uitgewerkt en nieuwe 
ideeën opgedaan. In augustus 2014 werd de subsidieaanvraag 
voor het schoolgebouw ingediend bij de ›Sächsische 
Aufbaubank‹. Eind januari 2017 kwam de toestemming voor 
een voorschot. Ter voorbereiding van de bouwvlakte moest de 
laatste sneeuw worden geruimd en de trap bij de hoofdingang 
›teruggebouwd‹ worden. De bodemplaat van het nieuwe 
schoolgebouw wordt ondersteund door 98 boorpalen die met 
behulp van 22,5 m hoge boren gemaakt zijn. Dankzij de 

enorme inzet van het bedrijf dat 
gespecialiseerd is in dieptebouw 
werden de boringen significant 
sneller afgerond dan gepland, 
namelijk al tijdens het einde van de 
wintervakantie.
Gedurende de volgende fase 
worden de muren gebouwd voor 
de toekomstige kelder en worden 
de boorpalen op de juist hoogte 
gefreesd. 

Broedergemeente aan de westkust van Afrika

Sinds enkele jaren is er een klein zendingsproject in Sierra 
Leone. Mohamed en Safie Braïma hebben dit opgezet nadat zij 
de Broedergemeente hebben leren kennen in Noord-Amerika. 
Hun project wordt door de Noord-Amerikaanse ›Board of 
Mission‹ ondersteund. Het project omvat inmiddels een school 
dat op het dak sinds kort een zonne-energie installatie heeft. De 
energie is toereikend voor de school met 245 kinderen en 
daarnaast enkele andere huishoudens in Ngiehun. Br. en zr. 
Braïma hopen de ›Junior Secondary School‹ uit te breiden met 
een ›Senior Secondary School‹. Hiervoor is een vereiste om 
een computerruimte in te richten. Deze hebben zij al behaald. 
Nu moeten nog een aantal praktijkruimtes gebouwd worden. 
De regering heeft haar welwillendheid laten blijken mede door 
een aantal goed gekwalificeerde leraressen en leraren te sturen. 
In de ›Mbaoma Moravian Church‹ wordt binnenkort een 
grote doopzondag met volwassenen en kinderen gehouden.

Tanzania ‐ Dreigende hongersnood 

Johannes Klemm, verantwoordelijke voor het programma 
›Mission 21‹, bezocht kortgeleden de Broedergemeente in 
Tanzania. Hij maakt melding van een dreigende hongersnood. 
Zelfs in het anders zo vruchtbare zuidwestelijke deel van 
Tanzania zijn de gevolgen van de globale klimaatveranderingen 
zichtbaar. De regentijd begon twee maanden later dan normaal. 
De uitblijvende neerslag heeft ervoor gezorgd dat de vers 
gezaaide mais verdorde op de velden. Hierdoor zal er nauwelijks 
geoogst kunnen worden. De prijzen voor levensmiddelen 
stijgen al significant. De meeste mensen in de regio leven van de 
landbouw en hebben geen geld om levensmiddelen op de vrije 
markt te kopen. Nog dramatischer dan in Tanzania is de situatie 
in andere landen in Oost-Afrika en de Hoorn van Afrika.

Grote betrokkenheid van de kerken 

De kerken in Tanzania droegen eind 2016 de 
verantwoordelijkheid voor in totaal 1006 onderwijsinstituten, 
waaronder 28 universiteiten en colleges, 126 beroepsscholen, 
14 opleidingen voor docenten, 362 ›secondary schools‹, 161 
›primary schools‹ en 301 ›preschools‹. Zodoende 
onderhouden de kerken ongeveer 10 procent van alle 
onderwijsinstituten in het land. Wat gezondheidszorg betreft 
dragen de kerken in totaal 42 procent van alle instituten, op het 
platteland zelfs 56 procent: 202 ziekenhuizen, 102 
gezondheidscentra en 3987 apotheken en onderwijsinstellingen 
voor medisch en verzorgend personeel. Omdat het aanbod van 
de kerken zich op het platteland richt, lijden de kerken in het 
bijzonder onder een gebrek aan goed personeel en aan hoge 
looneisen.

Onrust in de Democratische Republiek Congo 

Knud Elmo Knudsen, zendeling van de Broedergemeente in 
Tanzania (Rukwaprovincie), uitgezonden door de 
›Brødremenighedens Danske Mission‹ (Deense 
zendingsorganisatie), is in maart en april in zijn Deense 
thuisland. Hij zal 14 keer op verschillende plaatsen berichten 
over zijn spannende werk in Sumbawanga en aan het ›Lake 
Tangajika‹. Onder andere zal hij werven voor een 
levensmiddelenprogramma dat de Broedergemeente 
organiseert voor 4000 mensen met honger in Congo, dat aan 
de andere kant van het meer ligt. Deze mensen zijn door onrust 
getroffen die de burgeroorlog met zich meebracht die uitbrak 
rond de jaarwisseling 2016/2017. Er zijn inmiddels al ongeveer 
210 doden. De Broedergemeente staat in contact met lokale 
etnische leiders en probeert te bemiddelen.

Betonpalen worden diep in de grond geboord.
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Predikanten in Burundi hebben motorfietsen nodig

Tanzania was ongeveer 25 jaar geleden de basis voor het 
zendingswerk van de Broedergemeente in de republiek 
Burundi. Vandaag de dag zijn daar 29 gemeenten met 70 
predikantenaanstellingen en in totaal 40.000 leden. Zij worden 
door 45 geordineerde predikanten bediend. In een gemeen-
schappelijk project van de zendingsorganisaties, in Nederland 
en Denemarken, zullen in de komende maanden vijf motoren 
aangekocht moeten worden om de predikanten in Burundi ter 
beschikking te stellen. De motorfiets is het makkelijkste 
vervoermiddel om vanuit de predikantengemeenten, via mee-
stal slechte wegen, de ver verwijderde buitenplaatsen en predi-
kanten te bereiken. Openbaar vervoer is tot dusver in deze regio 
van Burundi niet voorhanden.

Noord‐India ‐ De Bijbel in gebruikelijk Ladakhi

In Ladakh (Noord-India), ook wel Klein- of West-Tibet 
genoemd, leven op 3500 meter hoogte ca. 15000 mensen. Zij 
spreken een vorm van Ladakhi die tot voor kort niet op schrift 
is gezet. Op schrift stond alleen het ›hooggesproken‹ Ladakhi, 
dat echter bijna niemand beheerst. Eliyah Phunthsog, 
predikant van de Broedergemeente, ontwikkelde een systeem 
om het gangbare Ladakhi op te schrijven. Op deze manier kon 
de Bijbel ook door gewone mensen gelezen worden. Zijn 
onderneming stuitte op kritiek; hij kreeg het verwijt de oude 
cultuurtaal te besmeuren. Voortbouwend op zijn werk is nu het 
›Ladakhi Colloquial Bible Translation Ministry‹ aan het werk, 
waaraan ook Joseph en Zhidey Kundan van de Broeder-
gemeente deelnemen.

Star Mountain ‐ Renovatie afgerond

Al sinds langere tijd voldeden de school voor gehandicapten en 
het bestuursgebouw van het centrum voor gehandicapten van 
de wereldwijde Broedergemeente op de Star Mountain 
(Palestina) niet meer aan de hedendaagse eisen. Nu is eindelijk 
aan de maandenlange verbouwing een einde gekomen. Op 16 
maart 2017 vond de ingebruikname van de nieuwe ruimtes 
plaats met een grote publieke belangstelling. Bij de festiviteiten 
waren ook twee prominente bezoekers: Dr. Laila Ghannam, de 
Gouverneur van het district Ramallah & Al-Bireh, en Peter 
Beerwerth, de permanente vertegenwoordiger van de Bonds-
republiek Duitsland in de Palestijnse Autonome gebieden. De 
verbouwing is mede gefinancierd door Duitse ontwikkelings-
hulp.

Voor het eerst ›Brass for Peace‹ 

›Brass for Peace‹ is in 2005 ontstaan vanuit de wens om zich 
actief in te zetten voor de vrede in het heilige land. Sinds 2009 
bestaat een gelijknamige vereniging. Omdat blaasmuziek in het 
heilige land bijna onbekend is, kunnen blazers uit Palestina en 
Duitsland in een crisis- en conflictrijke regio enkele momenten 
van ontspanning, afleiding en vreugde brengen op zeer 
verschillende plaatsen. Op 21 maart 2017 was voor het eerst 
een dertighoofdig koor van ›Brass for Peace‹ aanwezig in het 
centrum voor gehandicapten op de ›Star Mountain‹. Het koor 
zorgde voor verbazing en enthousiasme bij de medewerkers en 
kinderen en jeugdigen met een handicap. Op het internet staat 
een video van de schnabbel.

Vrolijke uurtjes in de school voor gehandicapten 

Op 1 maart 2017 waren scholieren en medewerkers van de 
Palestijnse ›Al-Fajer Al-Jadid Model School‹ te gast in de 
school voor gehandicapten van de Broedergemeente op de 
›Star Mountain‹ (bij Ramallah). Enerzijds hadden de gasten 
interesse in de individuele onderwijsprogramma’s, anderzijds 
wilden ze iets bijdragen aan het vermaak van de kinderen en 
jeugdigen met een handicap. Een medewerkster vertelde: »Met 
ons programma ›Nieuwe Hoop‹ willen we een lach toveren op 
de gezichten van de kinderen en jeugdigen.« Dat lukte, met 
name omdat de gasten ook snoep en speelgoed mee hadden 
genomen om uit te delen. Twee tv zenders (›Palestine TV‹ en 
›Quds Educational Channel‹) filmden de gemeenschappelijke 
activiteiten voor een latere uitzending.

Broedergemeente op Cuba groeit verder 

In februari was Justin Rabbach, verantwoordelijke voor 
zendingsactiviteiten van de ›Board of World Mission‹ van de 
zendingsorganisatie van de Broedergemeente in Noord-
Amerika, met een team op bezoek in Cuba. Doel van hun reis 
was een bezoek aan de Broedergemeente aldaar en een 
ontmoeting met de lokale kerkleiding. De Broedergemeente op 
Cuba groeit gestaag. Ook in 2016 ontstonden nieuwe 
gemeenten op het 1250 km lange eiland. Tot een van de 
hoogtepunten van de reis behoorde de deelname aan een 
jeugdevenement met 75 deelnemers in Holguin. Het 
evenement draaide om de ark van Noach. In de eredienst in 
Camaguey werden drie baby’s gedoopt. De boerderij in 
Camaguey met bijen, koeien en geiten gedijt prachtig. Haar 
winst droeg bij aan de kosten van de renovatie van de kerk.
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Uit de oecumene
De Methodisten hebben een nieuwe bisschop

De ›Zentralkonferenz‹ (het kerkparlement van de Evangelisch-
Methodistische Kerk in Duitsland) heeft op 16 maart in 
Hamburg Harald Rückert verkozen als nieuwe bisschop. Hij is 
gekozen met 57 van de 82 stemmen. De 58-jarige pastoor uit 
Reutlingen volgt bisschop Rosemarie Wenner (61) op, die na 
een 12-jarige ambtstijd met pensioen gaat. De nieuwe bisschop 
treedt aan op 12 mei 2017, tijdens de overdracht van de 
ambtszaken in het kerkkantoor van de EmK (Evangelisch-
Methodistische Kerk) in Frankfurt am Main. De verkiezing 
voor het bisschopsambt geldt voor vier jaar. De maximale 
ambtstijd is twaalf jaar.
Rückert werd in Nürnberg geboren in 1959 en hij studeerde 
levensmiddelentechnologie voordat hij zich weidde aan de 
theologie. Als pastoor werkte hij in de Noord-Beierse EmK 
gemeentedistricten Hof-Stammbach en Schweinfurt-
Würzburg. Na een ambtstijd van tien jaar als preses voor het 
district Reutlingen werkt hij sinds zeven jaar als predikant in 
Reutlingen. De zwaartepunten van zijn werk waren tot dusver 
gemeentewederopbouw en gemeentestichtingsprojecten alsook 
de opbouw van de jeugdkerk Karlsruhe.

Kabinetsformatie 

Het moderamen van de Raad van Kerken Nederland heeft een 
brief gestuurd naar de politieke fracties die onderhandelen over 
een nieuw kabinet. In de brief noemt het moderamen enkele 
bijzondere aandachtspunten van de Raad van Kerken: armoede, 
vluchtelingen, laatste levensfase en vredesbeleid.

Masterclass 

Ds. Gert Landman en cantor Willem Blonk verzorgen op 
vrijdag 16 juni 13.30 uur een masterclass oecumenisch zingen. 
Er werden enkele lijnen getrokken in de oecumenische variaties 
van kerkmuziek en er wordt gezongen. Pelgrimsliederen krijgen 
extra aandacht. Verder lezen: www.raadvankerken.nl

Op weg naar geluk

De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting heeft een tekst 
(bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een 
bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Daarover en 
over hoe je dan met geweldsteksten kunt omgaan, handelen 
gespreksvragen die bij deze bundel zijn gemaakt.

Vermoeden

De EO stopt met de radioreeks over het Vermoeden. Vanuit de 
Raad wordt bijgedragen aan de laatste invulling op Paaszondag: 
radio 5, 's avonds om 22.00 uur.

Kerkproeverij 

Een nieuw project voor de kerken in Nederland: Kerkproeverij. 
Met deze geheimzinnige naam wordt een dag bedoeld, waar de 
kerken in Nederland aandacht willen geven aan de uitnodiging 
van mensen om (weer eens) naar de kerk te komen. Op de 
website van de kerkproverij (www.kerkproeverij.nl) kunt u het 
volgende lezen: 
Wat is Kerkproeverij? Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse 
Back to Church Sunday, een initiatief van Michael Harvey dat 
inmiddels wereldwijd succes heeft. Kerkproeverij vormt dé 
gelegenheid om iemand die je kent persoonlijk uit te nodigen 
voor een toegankelijke kerkdienst, die speciaal voor hen is 
georganiseerd. Om zo geheel vrijblijvend te proeven aan het 
geloof. Dit kunnen mensen zijn in je omgeving die al een poos 
niet meer in de kerk zijn geweest, of die weinig met het geloof 
(denken te) hebben.
We zijn namelijk wel vaak gastvrij als kerk, maar zijn we ook 
echt uitnodigend? Ook als je als gelovige zelf misschien even 
niet zoveel meer hebt met ›de kerk‹, kan Kerkproeverij juist 
een aanleiding zijn om je te laten verrassen. Door mede-ge-
lovigen, door te bezinnen op wat geloof betekent voor jou, door 
jezelf uit te dagen om (toch) iemand uit te nodigen, door 
biddend het gesprek aan te gaan. 
Met de ander, met jezelf, met God.
Met deze breed gedragen landelijke campagne van Kerk-
proeverij willen we de verbinding aangaan en het uitnodigen 
faciliteren voor kerken. De eerste editie van Kerkproeverij vindt 
plaats in dit najaar, op 9/10 september. Inmiddels doen er al 
zo'n twintig kerkgenootschappen mee. De hoop is dat nog meer 
kerken zich inschrijven voor dit event, en er op deze wijze een 
cultuur van uitnodigen gaat ontstaan in kerkelijk Nederland.
Kerkproeverij is een samenwerking van de Raad van Kerken, 
IZB en MissieNederland. Mediapartners zijn de EO en KRO-
NCRV.
Michael Harvey uit Manchester is op 21 april a.s. in Nijkerk om 
een studiedag te verzorgen over Kerkproeverij. Iedere gemeente 
en parochie wordt uitgenodigd om iemand af te vaardigen. Het 
programma is te vinden op www.kerkproeverij.nl en op de 
website van de Raad www.raadvankerken.nl

Werkbezoek

Ongeveer 42 procent van de bezoekers aan het werkbezoek 
Schiphol vorige maand was pastor en 58 procent lid van een 
plaatselijke raad van kerken. Dat blijkt uit de analyse van de 
mensen die meegedaan hebben aan het werkbezoek. Daarmee is 
de opzet van een regionaal werkbezoek geslaagd, namelijk 
plaatselijke raden en pastores beiden uitnodigen en de 
mogelijkheid voor ontmoeting faciliteren.
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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
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 Hindoestaans 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).


