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In het kader van de afschaffing van de trans-Atlantische 
slavenhandel in Suriname en de voormalige Nederlandse 
Antillen zal op zaterdag 1 juli 2017, van 10:30-11:30 uur, een 
landelijke kerkdienst in de Koningskerk, Van ’t Hofflaan 20, 
Amsterdam worden gehouden.
Deze landelijke dienst wordt op initiatief van het Nationaal 
Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) en 

de Evangelische Broedergemeente Nederland gehouden en staat 
in het teken van gedenken en samen vieren van de vrijheid. Een 
dienst die voor iedereen toegankelijk is, ongeacht levens-
beschouwing en/of culturele achtergrond.
Details kunt u in de bijlage nalezen. U bent van harte welkom!

Rita Harry

Uit de Broedergemeente in Nederland
Landelijke bezinningsdienst 1 juli 2017

Sinds oktober 2016 is de Evangelische Broedergemeente in 
Nederland bezig met de campagne De EBG, dat ben ik! Het gaat 
erom gemeenteleden in beweging te krijgen (en te houden) en 
hen vooral te overtuigen dat zij medeverantwoordelijk zijn voor 
de Broedergemeente - in het licht van het tekort dat de 
kerkprovincie hee en als gevolg daarvan de noodzaak de 
financiële steun aan gemeenten te verminderen. Het komt erop 
neer dat de gemeenten minder financiële steun krijgen van de 
kerkprovincie en een groter deel van de financiën zelf moeten 
opbrengen. 

In veel gemeenten zijn gesprekken op gang gekomen, allerhande 
acties ondernomen en worden brieven aan gemeenteleden 
verstuurd. En wij horen via de penningmeesters dat in sommige 
gemeenten al een verhoging van de kerkelijke bijdrage te zien is.

Vanaf het begin is gezegd, dat wij als EBG in Nederland naast 
deze inspanningen ook andere bronnen van inkomsten willen 
verkennen. In Suriname en in Duitsland hee de 
Broedergemeente vanaf haar begin ook bedrijven gehad en uit 
de winst van deze bedrijven werd het werk van de kerk 
ondersteund. In Suriname is deze traditie met de naam 
Christoph Kersten verbonden, in Duitsland zijn het vandaag de 
dag vooral de Herrnhuter Sterne, die een substantiële bijdrage 
leveren aan het kerkelijk werk (ook ten behoeve van Nederland). 
Fundraising onder vrienden van de Broedergemeente via de 
dagtekstenboekjes is in Duitsland ook goed ontwikkeld. 

Al tijdens de eerste motivatie-/brainstormbijeenkomst over de 
financiën van de kerkprovincie (in 2016), nog voor de 
regiobijeenkomsten en de Synode 2016, werd het idee geopperd 
om naast de campagne tot verbreding van de inkomsten van de 
gemeenten, ook te kijken of wij deze traditie van aanvullende 
bronnen van inkomsten in Nederland zouden kunnen voort-
zetten. 
 
Wij willen daarom zusters en broeders, die in deze thematiek 
geïnteresseerd is (het ontdekken van aanvullende financiele 
mogelijkheden voor de EBGN), uitnodigen voor een eerste 
bijeenkomst. Een werkdag met de titel: De EBG in bedrijf ! NB. 
In de rustige tijd van de zomer, en wel op zaterdag 22 juli 2017. 
 
Iedereen, die tenminste één concreet idee hee, hoe wij als 
EBG geld kunnen verdienen, is uitgenodigd om dit idee met 
anderen te delen en samen erover na te denken, welke ideeën 
eventueel levensvatbaar kunnen zijn. Deze eerste (!) 
bijeenkomst zal het karakter hebben van een gerichte en 
gestructureerde brainstorm: een zgn. Business lab. waarbij een 
aanvang zal worden gemaakt met concreet ingebrachte ideeën. 
 
Locatie: de Jeruëlkapel Ivoordreef 2, 3564 AK Utrecht
Tijd: 11:00–15:00 uur (voor een lunch wordt gezorgd)
Het aantal deelnemers is beperkt tot max. 25 personen.
Wij verzoeken u daarom zich op te geven, tot uiterlijk 13 juli a.s. 
bij zr. Renée Wezel (r.wezel@ebg.nl). Wij verheugen ons op uw 
komst en het gezamenlijke nadenken en plannen.

Stuurgroep Financiën Kerkprovincie

De EBG dat ben ik! — Workshop »De EBG in bedrijf !«
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Bijeenkomsten in het kader van besturen in de EBG

CURSUSAANBOD ›BESTUREN IN DE EBG‹
Besturen is een uitdaging, maar bij vlagen ook lastig werk. Je 
kunt er veel voldoening uit halen, maar ook veel last van hebben. 
Het is mooi om verantwoordelijkheid te dragen en mee te 
werken bij de opbouw van de kerk, maar het vergt ook veel tijd 
en energie.
Enkele van de negatieve kanten van het bestuurswerk kunnen 
weggenomen worden door kennis en ervaring. In een cursus 
over ›Besturen in de EBG‹ zullen ervaringen uitgewisseld en 
ook kennis doorgegeven worden over bestuurswerk op de 
verschillende niveaus van de EBG.
Op drie zaterdagen in het najaar vindt deze cursus plaats voor 
ervaren en nieuwe bestuurders van onze kerk. Uitgenodigd zijn 
leden van Oudstenraden, werkgroepen, Synode en andere 
besturen. Ook geïnteresseerde gemeenteleden zijn welkom. 
Algemene bestuurlijke vaardigheden zoals vergadertechnieken, 
beleidsontwikkeling en communicatie komen net zo aan de orde 
als de speciale uitgangspunten van en vormgeven aan kerkelijk 
bestuurswerk. De cursus wordt gegeven door medewerkers van 
de Broedergemeente en door vakkundigen uit andere 
organisaties.

U kunt zich aanmelden bij zr. Renée Wezel (r.wezel@ebg.nl), bij 
voorkeur via uw Oudstenraad of de Raad voor Diaspora. Wij 
ontvangen uw aanmelding graag tuiterlijk 15 september. Voor 
meer informatie kunt u bij br. Stefan Bernhard terecht 
(bernhard@ebg.nl).
Wij gaan er vanuit dat u aan alle drie dagen deelneemt. Mocht 
dat niet mogelijk zijn, neem dan a.u.b. contact op met br. 
Bernhard.
De deelnamekosten zijn € 30,00 per persoon. Dit is geen 
kostendekkend bedrag voor het materiaal en de maaltijden. 
Daarom kunnen wij ook geen korting geven. Maar in vele 
gevallen kunt u deze kosten bij uw Oudstenraad of werkgroep 
declareren.

Data: 23 september; 21 oktober; 25 november '17
Tijd: 11:00 uur t/m 16:00 uur

aansluitend warme maaltijd
Plaats: Kerkgebouw van de EBG Haarlem

Parklaan 34, 2011 KW Haarlem
Kosten: € 30,00 en uw reiskosten.
Aanmelding tot: 15 september 2017 bij r.wezel@ebg.nl

HET CONCILIAIR PROCES 2017
Het Conciliair Proces (CP) zal plaatsvinden in oktober a.s.
Als bijlage tre u aan, de uitnodiging en het aanmeldings-
formulier voor deze conferentie. 
Het aantal deelnemers is beperkt, dus wees er snel bij!
Het zou mooi zijn als tenminste één afgevaardigde van de 
verschillende EBG kerkgemeenten in Nederland zou kunnen 
deelnemen. De uitnodiging voor deze 29e conferentie van het 
Conciliair Proces binnen de EBG is als bijlage bijgevoegd. Ook 
niet-afgevaardigden zijn van harte welkom!

Praktische informatie
Om lange wachttijden en wachtrijen op de eerste conferentie-
dag te vermijden hee het CP-team besloten om het inschrijf-
geld vooruit te ontvangen. Betaling kan ineens of in 2 á 3 
termijnen. Bij betaling in termijnen wordt u het inschrijvings-
bewijs na ontvangst van de laatste termijn verstrekt.
Voor vragen m.b.t. de uitnodiging of iets anders dat betrekking 
hee op het Conciliair Proces kunt u contact opnemen met zr. 
Graziëlla Boschmans: gboschmans@gmail.com

VACATURE

De Evangelische Broedergemeente in Nederland hee een vacature voor een landelijke jeugdwerker (m/v) ten behoeve van het 
landelijke jeugdwerk. De omvang van de aanstelling is 1 e. Het Provinciaal Bestuur hee besloten de omvang van deze functie 
van 0,5 e naar 1 e te verhogen, in het kader van een project voor twee jaar. Het accent van dit deel van het werk zal liggen op 
het begeleiden van de gemeenten bij hun jeugdwerk. De vacaturetekst is als bijlage bijgevoegd. 
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EBG Rotterdam
LINTJESREGEN 2017 IN DORDRECHT
Felicitaties aan br. Rudi Foort die benoemd is tot lid van de Orde van Oranje Nassau.

EBG Diaspora
Op de voetsporen van de Waldenzen
Als kind heb ik van mijn grootouders een boek gekregen: 
»Marguerite maakt een vlag.«, waar ik me van herinner, dat het 
grote indruk op mij maakte.
Toen ik dus hoorde van de studiereis van ›Unitas Fratrum‹ naar 
de Waldenzen (17-24 april 2017), wist ik dat ik daar graag 
meewilde om te zien welke invloed van de oude Waldenzen in 
de oude Broederuniteit te beleven was.
Petrus Waldus, hij leefde in de 2e hel van de 12e eeuw en was 
een koopman uit Lyon, was nieuwsgierig naar de Bijbel en liet 
verschillende Bijbelgedeelten in het Frans vertalen. Hij was daar 
zo van onder de indruk, dat hij in 1173 zijn leven helemaal 
veranderde. Zijn geld gaf hij aan de armen, zijn onroerend goed 
kreeg zijn vrouw en hij begon met mensen om hem heen d.m.v. 
Bijbelstudie over zijn opvatting van Evangelieverkondiging te 
discussiëren..
Zijn conclusie was; het Evangelie moet door mannen en 
vrouwen (!in die tijd helemaal revolutioneel!) uitgedragen 
worden, door woord en daad, verbonden met het leven in 
eenvoud en armoede. Met die boodschap ging hij naar de Paus, 
die de ›Armen van Christus‹, zoals ze zichzelf noemden 
verbood en hen als ketters veroordeelde. Dat was niet vanwege 
hun theologische opvattingen, maar puur alleen omdat de 
mannen en vrouwen zonder toestemming van de kerk als 
rondtrekkende pelgrims verder preekten.
Natuurlijk moet je dit verhaal ook in zijn tijd lezen; de derde 
stand, de burgerij, kwam op en eiste een plaats naast de clerus en 
de adel. En de kerkvorsten leefden in weelde en genot, dat was 
meer mensen een doorn in het oog en daaruit ontstond mede de 
Hervorming.
Ik wil u als lezer/lezeres niet met veel geschiedenisgegevens 
lastig vallen, maar een korte samenvatting van de tijden daarna 
geven.

De Waldenzen, verspreiden zich, werden vervolgd en trokken 
zich op een gegeven moment terug in dalen op het gebied van 
Noord-Italie, westelijk van Turijn.
Van daaruit zochten ze ook toevlucht weer in Zuid-Frankrijk, 
Geneve (bij Calvijn), Duitsland en vanuit Duitsland sloten ze 
zich in 1478-1480 bij de Broederuniteit, de volgelingen van Jan 
Hus, aan.
Er is nog veel meer te vertellen; Frans van Assisi, Calvijn en de 
Inquisitie speelden allemaal een rol in dit verhaal.
Wat is er nu nog over van de Waldenzen?
In Italie is de Waldezer Kerk nog als kerk actief. Ze hebben 
21.000 leden en doen vanuit het Woord heel veel voor 
vluchtelingen (in Zuid-Italie) en in Rome is er een kerk in de 
buurt van het Vaticaan, die zich sterk maakt voor de mensen, die 
hun partnerschap als homifielen leven.
In Duitsland en Frankrijk zijn de Waldenzen als vereniging 
nauw met de Italiaanse kerk verbonden.
Wat mij echter opviel en wat ik als idee mee heb genomen is een 
sterk teken tegen huiselijk geweld. In de Kerken, maar ook in 
openbare gebouwen, stonden stoelen waaronder een paar rode 
pumps stonden, over de stoel hing een rode doek en op de stoel 
was een rode handtas en een EHBO-koffertje. Meer niet.
Ook in de kerken was er middenin de rij zo'n plaats.
De uitspraak was eenvoudig: huiselijk geweld is overal, de 
slachtoffers zijn meestal vrouwelijk en zitten gewoon naast ons 
in de kerk. Je herkent ze niet direct, maar het is wel fijn voor 
hen, dat ze niet uitgegrenst worden of overal eerst hun verhaal 
moeten vertellen. Ze horen gewoon bij ons.
Omdat Jezus Christus dat zeker ook zo had geleefd 
Wilt u meer weten? Spreek me aan! 

Saskia Delvendahl-Bloem

EBG Haarlem
IN DE KERK KAN JE DANSEN
Dansen hoort bij de mooiste dingen die er zijn. Maar in de kerk 
doen wij dat niet vaak. Dansen is meer iets voor feestjes en 
concerten buiten de kerk, denken wij. 
Maar met dans kun je ook je geloof vieren. Er bestaan dansen die 
op gebeden lijken of tot inkeer helpen. Wilt u kennismaken met 
deze mogelijkheid om God te loven en leven te vieren? Dan bent 
u welkom op zaterdag 8 juli om 15:00 uur in de EBG-kerk in 
Haarlem (Parklaan 34, 2011 KW Haarlem). 

Br. Bernhard zal met u enkele eenvoudige christelijke reidansen 
instuderen.
Wij sluiten de middag af met een saladebar.
U bent welkom! Trek vooral kleding aan waarin u zich goed in 
kunt bewegen en breng een bakje lekkere salade mee, om met 
anderen te delen (maar niet meer salade dan uzelf zou kunnen 
opeten!). Wij zorgen voor stokbrood, kruidenboter en drankjes.
Graag vooraf aanmelden via bernhard@ebg.nl / 06 3038 3882.

Stefan Bernhard 

Uit de gemeenten



4

Uit de provincie
Het schilderij »De Eerstelingen« gee  
Luthertentoonstelling in Berlijn een gezicht

Het uniteitsarchief gee de net geopende tentoonstelling 
»DER LUTHEREFFEKT – 500 Jahre Protestantismus in der 
Welt« van het ›Deutsche Historische Museum Berlin‹ mede 
vorm middels 23 uitgeleende stukken. Daarnaast komen twee 
stukken van de tentoonstelling uit het ›Völkerkundemuseum‹ 
in Herrnhut. Bovendien is het verrassend dat het schilderij »De 
Eerstelingen« van Johannes Valentin Haidt de achtergrond 
vormt van de officiële poster en de website van de tentoon-
stelling. De oorspronkelijke versie van »De Eerstelingen« is 
geschilderd in 1747 in Hernnhaag (Duitsland) en bevindt zich 
nu in Zeist. Het schilderij gee de toenmalige eerstelingen weer 
uit verschillende naties die zich als gevolg van de zending van de 
Broedergemeente lieten dopen en zich verzamelden rondom de 
opgestane Christus. Er zijn nog enkele andere versies van dit 
schilderij. 

Scholieren van de ›Zinzendorfschulen Königsfeld‹ 
verzamelen 140.000 flessendoppen

Per klas hebben scholieren van de ›Zinzendorfschulen 
Königsfeld‹ gekleurde plasticflesdoppen ingezameld voor de 
actie »Deckel gegen Polio«. De actie vond plaats in het kader 
van een wedstrijd waartoe schoolpredikant Christoph Fischer 
hee opgeroepen. Van de grondstoffen van de flesdoppen 
worden inentingen tegen kinderverlamming gefinancierd. De 
doppen vulden de hele schop van de tractor van de school.
21 klassen namen deel aan de wedstrijd en verzamelden doppen 
met een gewicht van in totaal 280 kg. Hiermee worden 280 
polio inentingen in Afghanistan, Pakistan of Nigeria 
gefinancierd – de laatste landen wereldwijd waar de ziekte nog 
optreedt.

De scholieren van alle klassen waren zeer vindingrijk: 
Sommigen verzamelden flessendoppen in het ouderen- en 
verzorgingstehuis van de Broedergemeente, anderen zetten 
verzameldozen neer in de lokale supermarkten of werden 
daadkrachtig ondersteund door hun ouders. »Zo had ik me het 
ook voorgesteld« gee Christoph Fischer blij aan, »Namelijk 
dat via de scholieren het idee van duurzaamheid wordt 
verspreid«.
De doppenactie is niet het enige duurzaamheidsproject van de 
Zinzendorfscholen. Voor de actie »Korken für Kork« staat een 
verzameldoos in het ›Amos-Comenius-Schulhaus‹. Ook de 
mobieltjesactie die sinds twee jaar loopt i.s.m. de 
kringloopwinkel ›Mittendrin‹ wordt verder doorgevoerd. 
Nieuw is de oproep om aluminium te verzamelen. Door deze 
oproep werd in Königsfeld tot dusver € 30 per jaar omgezet. De 
wereldwinkel Ujamaa, waar het aluminium verzameld wordt, 
gebruikt dit geld om twee Palestijnse vluchtelingenkinderen in 
Libanon te ondersteunen. Met het geld wordt één maand 
gedekt. »Het is niet veel, maar met de verschillende acties voor 
duurzaamheid willen we laten zien dat men ook met kleine 
bijdragen kan helpen«, aldus schoolpredikant Christoph 
Fischer.

Scholieren van de ›Zinzendorfschulen Herrnhut‹ 
lopen hard voor bijna € 12.000
Ongeveer 300 scholieren en een 
aantal leraren van de ›Zinzen-
dorfscholen Herrnhut‹ alsook een 
team van het ›Vogtshof‹ (Uniteits-
beheer) en de Hernhutter zendings-
organisatie hebben op 23 maart 
2017 in totaal 1.935 rondjes voor 
het goede doel hardgelopen. 
Hiermee hebben de hardlopers 
donaties ingezameld van € 11.873.
De sponsorgelden gaan, zoals in 
voorgaande jaren, voor de hel 
naar de ›African Rainbow Secon-
dary School‹ van de Broederge-
meente in Sumbawanga/Tanzania.
De andere hel komt ten goede 
aan het werk met jongeren, met 
een handicap op de ›Star Mountain‹.

Bi
ld
: ©
 D
H
M
 ‐ 
D
ER
 L
U
TH
ER
EF
FE
KT

»De Eerstelingen« in Berlijn
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Naast br. Tasche loopt Ali uit 
Kabul mee.
Ali woont met zijn moeder in 
een vluchtelingenopvang in 
Hoyerswerda. Hij gaat daar naar 
school en doet aan 
verschillende sporten.
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Tijdens de vergadering van 2-4 mei jl. vond de loting plaats van 
de dagteksten voor het jaar 2020. Onder de gasten bevonden 
zich deelnemers aan de Latijns-Amerikaconferentie. (Op deze 
conferentie vond een uitwisseling van informatie plaats onder 
vertegenwoordigers van verschillende kerkelijke instellingen die 
in hun werk contact onderhouden met kerken en instellingen in 
Midden en Zuid-Amerikaanse landen). 
Dominee Jürgen Dittrich, voorzitter van de »Arbeits-
gemeinscha Christlicher Kirchen in Sachsen-Anhalt« (Raad 
van Kerken in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt), nam deel 
aan de loting.
Aansluitend op de bestuursvergadering vond van 4 tot 6 mei de 
voorjaarsvergadering van de Intersynodale Financiële Com-
missie plaats, waar zoals gewoonlijk onder andere het verslag van 
het vastgoed en de jaarrekening van het bosbeheer van de 
Broedergemeente besproken werden.

Personalia
De directie hee het voornemen om zr. Gabriele von Dressler 
vanaf 1 september 2017 te beroepen als »Gemeinde-
diakonin« (kerkelijk werker met speciale taken in diaconie en 
catechese) naar de gemeente Königsfeld. Zr. Von Dressler zal 
met toestemming van de oudstenraad van de Broedergemeente 
en de kerkenraad van de Protestantse gemeente en in overleg 
met de »Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in 
Baden« vooralsnog de tweede predikantenbaan in de gemeente 
uit gaan oefenen. De gemeente wordt gevormd door een 
samenstelling van Broedergemeente en Protestantse gemeente. 
Zr. Von Dressler, die momenteel een opleiding in de pastorale 
zorg afrondt, zal zich gedurende de eerste jaren van haar dienst 
in Königsfeld verder ontwikkelen zodat ze erkend kan worden 
als kerkelijk werker. Zr. Klingner-Huss zal om die reden verder 
meewerken in het pastorale team van de gemeente Königsfeld.

Uit de bestuursafdelingen
Aansluitend op de bestuursvergadering werd de eerste 
stemronde geteld van de verkiezingen van de vertegen-

woordigers van de gemeentedienaren en medeberoepen 
huwelijkspartners op de Synode. De resultaten werden de stem-
gerechtigden toegezonden ter informatie voor de tweede ronde. 
Bij deze ronde voldoet de eenvoudige meerderheid van de 
stemmen. Inmiddels is de uitslag van de verkiezingen bekend: 
Als vertegenwoordigers van de gemeentedienaren voor de 
Synodale periode 2018-2024 zijn gekozen: zr. Rhoïnde Mijnals-
Doth (Amsterdam-Stad & Flevoland) en br. Friedemann 
Hasting (Gnadau). Als vertegenwoordiger van de mede-
beroepen huwelijks-partners is gekozen zr. Kerstin Gutsche 
(Haltestelle Cottbus). Wij wensen de gekozen zusters en 
broeder van harte Gods zegen toe voor hun werk op de Synode.

Het bestuur kondigde uitvoeringsbepalingen af bij §87 van 
het beheersreglement voor Duitsland rondom de toepassing 
van de archiefrechtelijke voorschrien, voornamelijk met 
betrekking op de bewaartermijn van levenslopen van broeder-
gemeenteleden. Binnenkort zullen dergelijke bepalingen voor de 
Nederlandse regio worden opgesteld die in overeenstemming 
zijn met de juridische verhoudingen in Nederland.

Het bestuur gaf toestemming aan de »Schulstiung der 
Evangelischen Brüder-Unität« (Scholenstichting van de 
Broedergemeente) voor de eerste bouwfase van een nieuw 
schoolgebouw voor de »Zinzendorfschulen Herrnhut«
(Zinzendorfscholen in Herrnhut). Dit nadat de volledige 
financiering van deze bouwfase gedekt is met subsidies, leningen 
en eigen vermogen. Het feestelijke leggen van de eerste steen 
vond plaats op 12 mei met deelname van de Sächsische 
staatsminister voor cultuur, Brunhilde Kurth, en de afge-
vaardigde van de Duitse Bondsdag, Michael Kretschmer. Om de 
financiering van het hele project rond te krijgen zijn nog 
inspanningen nodig. De stichting hee een fundraisingsconcept 
uitgewerkt voor de herfinanciering van de leningen en voor de 
terbeschikkingstelling van het benodigde eigen vermogen. Op 
basis van dit concept dienen donaties voor het bouwproject 
verzameld te worden.

Mededelingen van het Provinciaal Bestuur

Oecumenische ontmoe ng in het Huis van Religies 
in Bern
Van 10 tot 12 maart vond in Bern een ontmoeting plaats van 
synodalen uit de »Gemeinscha evangelischer Kirchen in 
Europa« (GEKE). De deelnemers bezochten op 11 maart het 
Huis van Religies in Bern. Hier gaf br. Frieder Vollprecht aan 
een ochtendviering vorm, in de liturgische traditie van de 
Broedergemeente. Uit onze synode nam zr. A. Ehrlich deel (Bad 
Hersfeld; Gemeente Rhein-Main).

Evenementen bij het Reforma ejubileum in Bern
Rondom het thema »Herrnhuter: Reformierte davor oder 
daneben?« (Hernhutters: Reformatie ervoor of ernaast?) vond 
op 16 mei in het Huis van Religies een gespreksavond plaats. 
Deze ging over de bijzondere wortels van de Hernhutters in de 
Tsjechische Reformatie, 100 jaar voor Luther en Zwingli. In de 
oudkatholieke kerk St. Peter en Paul in Bern was de reizende 
tentoonstelling »Jan Hus en het Concilie van Konstanz« te 
zien. Deze werd geopend met een gezamenlijke eredienst van de 
oudkatholieke gemeente en de Hernhutter sociëteit op 11 juni 
met aansluitend een receptie. De tentoonstelling is geopend tot 
en met 2 juli 2017 (woensdag tot zondagmiddag).
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Agenda in juni, juli. augustus en september 2017
19.06 – 21.06 Gnadau: Vergadering Provinciaal Bestuur met planning personeel
24.06 Zeist: Algemene Ledenvergadering ZZg 
28.06  EBG Amsterdam Zuidoost: Vergadering Centrale Raad 
01.07 Amsterdam: Landelijke bezinningsdienst in de Koningskerk, aanvang 10:30 uur
02.07 Železný Brod: Gedenken aan Jan Hus († 6 juli 1415)
02.07 Zwickau: Gemeentefeest »70 jaar EBG Zwickau«
08.07 Zaandam: Sport en Spelmiddag EBG Noord Holland 
13.07 Videoconferentie Provinciaal Bestuur 
22.07 Utrecht: Workshop »De EBG in Bedrijf !«
29.07 – 06.08 Herrnhaag: International Youth Camp 14+

01.08 – 03.08 Zeist: Vergadering Provinciaal Bestuur 
21.08 – 27.08 Zeist: e Holland Experience 
07.09 Videoconferentie Provinciaal Bestuur 
09.09 Zeist: Vergadering Raad voor Diaspora 
14.09 Zeist: Vergadering Penningmeesters EBGN
16.09 Zeist: Zendingsfeest 2017
21.09 Zeist: Predikantenberaad (grote kring)
23.09 Landelijke jeugdwerkersdag
30.09 Haarlem: Cursus Besturen in de EBG

Johanna Rapparlié, Dordrecht
met haar 70e verjaardag op 16 mei *
Annette eile, Neudietendorf
met haar 60e verjaardag op 5 juni
Katrin Wagner-Fiebig, Herrnhut 
met haar 50e verjaardag op 6 juni
Ulrich Enkelmann, Dresden
met zijn 80e verjaardag op 9 juni

Jörg Bayer, Pohl 
met zijn 70e verjaardag op 3 juli
Hans-Jürgen Kunick, Königsfeld
met zijn 90e verjaardag op 11 juli 
Albertina Berenstein, Heerhugowaard
met haar 70e verjaardag op 31 augustus

* Onze excuses voor deze verlate plaatsing.

Bijzondere verjaardagen injuni, juli en augustus 2017
Wij feliciteren de volgende medewerkers van de Broedergemeente in actieve dienst of in ruste:

ZZg Nieuws
Ledenvergadering ZZg 
Op zaterdag 24 juni a.s. vindt de 230e ledenvergadering van het 
ZZg plaats, van 10.30-14.00 uur in Het Koetshuys, Zusterplein 
2, in Zeist. Op de vergadering zullen het jaarverslag en de 
jaarrekening 2016 behandeld worden. Daarnaast is er een 
presentatie van Zr. Enea Kajange van de Broedergemeente in 
Tanzania over haar werk met weeskinderen. Tevens wordt er een 
nieuw bestuurslid gekozen ter opvolging van aredend 
bestuurslid Br. Stefan Bernard. Br. eile van de EBG 
Amsterdam-Stad & Flevoland en Br. de Vos van de EBG-
Utrecht hebben zich beschikbaar gesteld als kandidaat-
bestuurslid. Leden van de oudstenraden van de EBGN-
gemeenten zijn statutair ook lid van het ZZg en hebben een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Bezoek uit Tanzania
Van 22-26 juni hee het ZZg bezoek 
van Zr. Enea Kajange, van de 
Zuidprovincie van de Broeder-
gemeente in Tanzania. Zij werkt als 
coördinator voor het weeskinderen-
programma. U hee alle kans om 
Enea te horen en te spreken. Op 
vrijdagavond 23 juni (19.00 uur) bij 
een Zustergroepenavond van de 
EBG Amsterdam Zuidoost, Wi Eegi 
Kerki, Kortvoort 73; Op zaterdag 24 juni bij de Leden-
vergadering van het ZZg (zie hiernaast) of bij de zangdienst in 
Zeist (19.00 uur), Zusterplein 20 en op zondagochtend 25 juni 
(10.30 uur) in de dienst van EBG Amsterdam-Stad & Flevo-
land, Koningskerk, Van ’t Hofflaan 20. 
Zien we u ook ergens? Graag!
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Noodkreet uit Malawi
In april kwam er bij het ZZg 
een noodkreet binnen van de 
Broedergemeente in Malawi. 
In Noord-Malawi was zoveel 
zware regen gevallen, dat 
rivieren verwoestende water-

stromen werden en laaggelegen gebieden onder water liepen. 
Mensen verloren hun huis, vee en gewassen op het veld (en 
daarmee hun voedselzekerheid voor het komende jaar). 3.500 
families zijn getroffen. Bijna 700 (lemen) huizen stortten in. 
Complete gezinnen zitten bij familie/buren, in scholen en 
kerken of inmiddels in een tent.
De Broedergemeente van Malawi wil helpen om de nood onder 
de lokale bevolking te lenigen, maar de gemeenteleden zijn zelf 

arm. Daarom roept Malawi de wereldwijde Broedergemeenten 
en zendingsorganisaties te hulp. Het ZZg stelde eerst € 2.500 
beschikbaar voor noodhulp: voedsel, dekens, tenten, klamboes. 
En daarna nogmaals €  2.500, voor wederopbouw, zaai- en 
pootgoed. De EBG in Malawi helpt distribueren en verleent 
geestelijke zorg aan de getroffenen; eveneens van groot belang.
Hee uw gemeente de dringende hulpvraag van Malawi aan de 
wereldwijde Broedergemeente en Zendingsorganisaties al 
beantwoord? Een diaconale gi of een extra collecte van elke 
EBG-gemeente of diaspora-groep moet toch mogelijk zijn, naast 
uw meeleven en gebed? 
Maak uw bijdrage z.s.m. over naar IBAN NL 74 RABO 0375 
216 936, t.n.v. ZZg te Zeist. Vermeld Noodhulp Malawi.

br. Aart Schalkwijk, Algemeen Secretaris ZZg
(info@zzg.nl)

Uit Suriname
Ontmoe ngen 
In maart had het Dagelijks Bestuur van het PB een aantal 
ontmoetingen: 
Een daarvan was met drie zusters uit Duitsland, die met een 
groep vrouwen op bezoek in Suriname zijn geweest (zrs. Almut 
Clemens, Anneli Vollprecht – beiden oudbekenden- en zr. 
Heide-Rose Weber, lid van het Provinciaal Bestuur van de 
ECP). Ook met de directie van C. Kersten en Co. werd 
gesproken. Afspraken zijn gemaakt om de onderlinge verstand-
houding te verbeteren en na te gaan of en hoe er samen-
werkingsgebieden zijn.

Gemeente Bersaba: op weg naar een jubileum 
Vrijdag 19 mei was het 135 jaar geleden dat Plantage La 
Prosperité door negen mensen, die er als slaaf hadden gediend, 
werd gekocht. Met de bepaling dat de grond voor de 
nakomelingen bewaard zou blijven. 
Dertig jaar daarvoor, in 1882, werd door de eigenaar een deel 
van de plantage geschonken aan de Evangelische Broeder-
gemeente. Dat deel van de plantage kreeg de naam »Bersaba«. 
In hetzelfde jaar werd de kerk van Bersaba ingewijd. Dit 
betekent dat de gemeente Bersaba volgend jaar, in 2018, het 160 
jarig bestaan van haar kerkgebouw zal gedenken.
19 mei 2017 werd alvast gevierd: deze dag begon ’s ochtends met 
een bloemenhulde bij het monument aan de waterkant en 
eindigde met een dankdienst in de EBG-kerk te Bersaba. 
Tijdens het dagprogramma werden felicitatie-boodschappen 
uitgesproken en personen gehuldigd, die zich verdienstelijk 
hebben gemaakt voor deze plantage. Er werden certificaten en 
awards uitgereikt, ook de EBGS ontving een award voor 
hetgeen zij in al de voorgaande jaren voor deze plantage hee 
mogen en kunnen doen. 

Op weg naar de Synode 2017
De voorbereidingscommissie voor de Synode 2017 is in maart 
geïnstalleerd en bestaat uit de zusters: Yvonne Jong, Roselien 
Matil en Edith Ritfeld en de brs. Roy Belfor en Orlando 
Resowidjojo. Het Synodebestuur bestaat uit: br. Maarten 
Mingoen (voorzitter) en br. Karel Eduards en zr. Cornelly Pinas 
(leden).

Tijdens de Synode zal een ander vergaderschema worden 
gevolgd. De zittingen zijn gepland van 08.30 uur tot en met 
17.30 uur. ’s Middags wordt een lunchpauze ingelast van 
ongeveer anderhalf uur. Er zal geen grote middagpauze zijn, 
waarbij deelnemers naar huis kunnen gaan en rusten, om dan 
enkele uren later weer te beginnen. Voor de mensen die ver 
wonen, kan dit een tegemoetkoming zijn in zowel tijd als geld 
(benzine). Een algemeen voordeel is, dat er ’s avonds genoeg tijd 
overblij om voorbereidingen voor de volgende dag te treffen. 

De kwestie van de vervanger (secundus en eventueel tertius) 
wordt duidelijk aangegeven. Als de vertegenwoordiger (primus) 
voor een zitting verhinderd is, dan wordt dat aan het 
synodebestuur doorgegeven, maar er vindt geen vervanging 
plaats. Vervanging vindt slechts plaats, wanneer de primus 
verhinderd is om aan de rest van de zittingen deel te nemen. 
Wordt de primus door de secundus (of tertius) vervangen, dan 
neemt deze primus niet meer deel aan de Synode. Het is dus niet 
zo, dat een primus voor een middag vervangen kan worden, om 
de volgende dag weer terug te komen. Eenmaal eruit, blij eruit.
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Boslandconferen e
In april hee een Boslandconferentie plaatsgevonden. Het 
thema was de wijze waarop het werk in het Binnenland het beste 
aangepakt kan worden. Daaraan voorafgaand werden alle 
dorpen bezocht en voorbereidende gesprekken gevoerd. Voor de 
conferentie waren vertegenwoordigers van alle ressorten van het 
Binnenland samengekomen om te praten over het werk van de 
EBGS in Kerk, School en Polikliniek, samen met beleidsmakers 
in Paramaribo. Na discussie in subgroepen, vond de rapportage 
in pleno plaats. Een panel, bestaande uit zr. W. Codrington 
(bestuurslid Stichting Onderwijs), br. E. Van Eer (directeur 
Medische Zending/Primary Health Care) en br. R. Seedo 
(Coördinator Binnenland EBGS), ging in op een aantal van 
onderstaande stellingen die naar voren werden gebracht en ook 
op vragen uit de zaal: 

· De samenwerking tussen de diensttakken in het Binnenland 
moet geïntensiveerd worden;

· Er is een gebrek aan onderwijzerswoningen;
· De sacramentsbediening van de gemeenten in het Binnen-

land moet zodanig georganiseerd worden, dat die op regel-
matige basis kan plaatsvinden;

· Schoolleiders moeten belijdende leden van de EBG zijn, 
zodat zij ook kerkdiensten kunnen leiden;

· De pastorale verzorging van de gemeenten vraagt om meer 
aandacht;

· Mogelijkheden voor scholing en bijscholing voor de werkers 
in het Binnenland moeten ontwikkeld worden;

· Meer aandacht voor onderhoud pastorieën in het Binnen-
land is nodig.

Een beleidsplan voor het Binnenland zal worden opgesteld, aan 
de hand van de uitkomsten van deze conferentie. Een vervolg-
conferentie zal in overweging worden genomen, waarbij 
specifiek ingegaan zal worden op de vraag: Hoe een bijdrage 
geleverd kan worden aan de ontwikkeling van de diverse 
leefgemeenschappen in het Binnenland.

Commissie Jethro: voorstel over de aanpassing van 
de bestuursstructuur van de EBGS 
Het rapport van deze commissie is na bespreking in het PB 
tijdens de Besturendag van 17 juni jl. onderwerp van bespreking 
geweest. Na verwerking van suggesties tot aanvulling of 
aanpassing, zal het voorstel klaargemaakt worden voor de 
Synode.

Mogelijkheden financierings‐ en personeelsfonds 
In mei werd een thema-avond in het PB ingelast om de 
mogelijkheden voor het oprichten van een financierings- en 
personeelsfonds te bespreken. Hiervoor waren twee des-
kundigen, de brs. C. Marica en H. Henar, gevraagd het PB met 
raad bij te staan. Het belang van het heractiveren van Stichting 
Vermogensbeheer werd naar voren gebracht. De voorstellen 
voor het beheer van het EBGS vermogen zullen nader worden 
uitgewerkt.

District CAS
Van 23 tot en met 31 mei werd de jaarlijkse Kerkconferentie van 
dit district gehouden. Naast de beraadslagingen, waarbij 
onderwerpen aan de orde kwamen die van bijzonder belang zijn 
voor het voortbestaan van het district, werd er ook een 
rondleiding voor de deelnemers georganiseerd. Bezoeken 
werden gebracht aan de pastorie, de Kresj Mi Kasita, de Emmy 
Bertholdschool en het bejaardenhuis. Gebleken is, dat bijna al 
het onroerend goed op Curaçao en Aruba op naam staat van de 
EBGS. Een ander heet hangijzer is, hoe het verder moet met het 
pastorale werk binnen het district, wanneer de Pastoraal 
Coördinator, br. C. Walker, is vertrokken. In verband met het 
laatste, werd besloten om van 6 t/m 9 oktober 2017 een 
bijzondere Kerkconferentie te beleggen op Curaçao.

Personalia 
Met ingang van 01 juli 2017 zal ds. Y. Zarks van de Wanicakerk 
met eervol ontslag de dienst verlaten. 
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Roger Ruiters is ingezegend als bisschop in Zuid‐
Afrika
Broeder eo Clemens mocht op 5 februari 2017 in Mamre 
deelnemen aan deze inzegening. Onder toeziend oog van veel 
belangstellenden werd broeder Ruiters ingezegend in een 
feestelijke viering. Hij hee met zijn vrouw enkele jaren 
meegewerkt in de provincie Suriname en was predikant op de 
Antillen. Broeder Clemens kon deelnemen aan een gesprek van 
de Zuid-Afrikaanse bisschoppen en bracht een bezoek aan de 
gemeente Genadendal en het theologische seminarie 
Heidenveld.

Grondbezit overname in Kathmandu 
»Prijst de heer« schrij de broedergemeente in Nepal. Nadat 
de gemeente de aardbeving van april 2015 hee doorstaan werd 
ze gezegend met een eigen stuk land. Veel dank aan allen die 
gebeden hebben, donaties hebben ingezameld en hand- en 
spandiensten hebben verleend. De landoverdracht was een 
historisch moment voor de broedergemeente in Nepal. Vani en 
Shanti Pradhan, de leiding van het werk aldaar, bedanken alle 
ondersteunende zendingsgenootschappen, provincies en ge-
meenten van de Broedergemeente. Het overgedragen stuk 
grond bevindt zich aan de stadrand van Kathmandu en mag al 
sinds 18 maanden gebruikt worden.

Maagdeneilanden van de Broedergemeente
Op 1 april 2017 gingen de 
Maagdeneilanden St. Croix, 
St. omas en St. John voor 
25 miljoen Amerikaanse 
Dollars over van Denemar-

ken naar de Verenigde Staten. De uniteitsprovincie West-Indië 
eert deze gebeurtenis met een bijzondere actie. Sinds 20 maart 
2017 is op de drie eilanden een nummerbord te verkrijgen met 
op de achtergrond de Maagdeneilanden, de letters MVI 
(Moravian Virgin Islands), het jaartal 1457 (Stichtingsjaar van 
de Broeder Uniteit) en het lamlogo (signatuur van de 
Broedergemeente). Het nummerbord is bij gemeenteleden zeer 
in trek.

VN Ontwikkelingsprogramma UNDP gaf studenten 
in Mbeya een onderscheiding
Kort geleden bezochten Alvaro Rodriguez en Hoyce Temu, de 
voor Tanzania verantwoordelijke coördinatoren van het 
ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP), de »Teofilo-
Kisanji-University« van de Broedergemeente in Mbeya. Hun 
bezoek draaide om de 17 VN-doelen voor achterstallige 
ontwikkeling (SDGs) met 169 deeldoelstellingen die tot 2030 

bereikt zouden moeten worden door alle VN lidstaten. Dit werd 
zowel in interne gesprekken, als ook bij een groot forum in de 
TEKU-hal besproken. De thema’s natuurbescherming, klimaat-
verandering en ontwikkeling van de rurale gebieden namen veel 
tijd in beslag. Alvaro Rodriguez gaf de jonge mensen moed om 
de geweldige uitdagingen aan te gaan. Hij onderscheidde 
ongeveer 30 studenten met een certificaat als »Global Goals 
Champion«.

Terugblik op vijf jaar Unity Women’s Desk 
In »e Moravian« het magazine van de Broedergemeente in 
Noord-Amerika (edities van maart en april) wordt een terugblik 
gegeven op het werk van e Unity Women’s Desk, opgericht in 
2011. Aanvankelijk benoemden de verantwoordelijke zusters 
concrete doelen die ze wilden bereiken binnen drie, vijf en tien 
jaar. De vijf jaar doelen hadden ze al na drie jaar bereikt. De tien 
jaar doelen luiden: 
a) 100 beurzen voor noodlijdende vrouwen en meisjes; 
b) 50 beurzen voor vrouwen die een bedrijf willen opstarten; 
c) de doorvoering van een feestelijk evenement bij het tienjarig 
bestaan van e Unity Women’s Desk, waartoe wereldwijd 
uitgenodigd wordt. 
Het vrijwillig werkende bestuur hee een goed netwerk van 
vrouwelijke coördinatoren en adviseuses in alle uniteits- en 
zendingsprovincies.

Surinamers op bezoek in buurprovincie Guyana
Zelden is er informatie over één van de kleinste 
uniteitsprovincies, de provincie Guyana, met maar acht 
gemeenten en niet meer dan 1.000 leden. Van 21 tot 24 april 
bezochten leden uit de uniteitsprovincie Suriname hun buren. 
Het reisgezelschap rondom bisschop John Kent »Zeisthertsje« 
hee al veel gemeenschappelijks ondernomen, onder andere een 
reis naar Zeist waarvandaan hun naam »Zeisthertsje« komt. Zij 
werden vreugdevol ontvangen. Gezamenlijk met de broeders en 
zusters uit Georgetown, Linden en New Amsterdam vonden 
niet alleen erediensten en vieringen plaats, maar ook voorstel- en 
discussieronden, een »Surinaamse Avond«, een »Tea-Party« 
en een modeshow van hoeden.

Wederom overstromingen in Malawi
De Hernhutter zendingsorganisatie hee een bedrag uit hun 
algemene noodhulpfonds overgemaakt naar de Broeder-
gemeente in Malawi. Jonah Sinyangwe, verantwoordelijke voor 
de financiën en het project aldaar had op 11 april 2017 een e-
mail geschreven waarin hij de laatste overstromingen in het land 
beschrij. Hij schreef: »De bijgevoegde foto’s laten de 
watermassa’s in het Karonga-district zien. Verspreidt deze 

Uit de wereldwijde Uniteit
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alstublie onder de mensen in Europa. De huizen van 
gemeenteleden werden verwoest, hun huisraad is weggespoeld. 
Mensen en veel dieren verloren hun leven. Ongeveer 6.000 
mensen zijn getroffen door een acuut gebrek aan levens-
middelen als gevolg van de verwoesting van de oogst. Ook één 
van onze kerkgebouwen is ingestort. Dit alles gebeurde in de 
dagen na 4 april 2017.« Donaties worden hartelijk welkom 
geheten.
(zie ook pagina 7 »Noodkreet uit Malawi«)

KORT NIEUWS 
Van 4 tot 10 mei hebben de 
jeugdwerkers van onze provincie 
een ontmoeting in Albanië ge-
had. De groepen van de Broeder-
gemeente aldaar bestaan over-
wegend uit jonge mensen. De 
ontmoeting stond in het teken 

van uitwisseling van ervaringen, de planning van nieuwe 
activiteiten en de kennismaking met de Broedergemeente in 
Albanië.

Op 12 februari werden Samah Alkhatib en Mohammad Saed 
Eddin bedankt voor hun jaar vrijwilligerswerk in de 
»Haltestelle« in Cottbus (HALT!MA(H)L). Voor beiden was 
het hun eerste jaar in Duitsland. Velen hebben de familie, samen 
met hun kinderen Ranim en Anas, in hun hart gesloten. In grote 
kring werd teruggeblikt door middel van enkele foto’s en werden 
gemeenschappelijke ervaringen nogmaals doorleefd. Voortaan 
zal Mohammad bij wekelijks koffiedrinken, op aanvraag, vrij-
willig Arabische koffie schenken.

De Oudstenraad van Neuwied 
hee in het kader van de motivatie 
campagne »Herrnhuter Brüder-
gemeine – liebenswert- lebendig – 
kostbar« besloten om een com-
missie gemeentelijke bijdrage te 
vormen. De deelnemers aan deze 
commissie zoeken een uniforme, 
motiverende en consequente 
manier van doen en zetten deze 
om. Deelnemers worden nog gezocht.

De cantor van de broedergemeente in Herrnhut, br. Peter 
Kubath (42), zal op 1 september 2017 beginnen aan een nieuwe 
baan in een kerkgemeente in Radebeul bij Dresden. Na 17 
dienstjaren in Herrnhut zou dit een zinvolle afwisseling zijn. Br. 
Kubath hee onder andere meegewerkt aan het laatste gezang-
boek van de Broedergemeente en aan het nieuwe koraalboek. 
Hij is samen met br. Niels Fischer (Zeist) verantwoordelijk voor 
de kerkmuziek in de Broedergemeente.

Br. Christoph Levin, Prof. em. Oude Testament aan de Ludwig-
Maximilians-Universität München werd de Canstein-Medaille 
toegekend. Deze wordt toegekend voor bijzondere verdiensten 
bij de vertaling en verspreiding van de Bijbel alsook ander 
maatschappelijk bijbelwerk. Br. Levin werd bijzonder geprezen 
om zijn vrijwilligerswerk bij de herziening van de Lutherbijbel. 
De Canstein-Medaille wordt sinds 1981 uitgegeven door de 
»Deutsche Bibelgesellscha«.

Uniteitsgebedswacht
01.06 – 25.06 Zuid-Afrika
26.06 – 09.07 Groot Brittannië en zendingsgebied Noord-India en Nepal 
10.07 – 23.07 Tanzania, Rukwa–Provincie 
24.07 – 31.07 Tanzania (Oost) en Zanzibar 
01.08 – 06.09 Zuid-Tanzania en Malawi 
07.09 – 05.10 Nicaragua

Paasfeest in de broedergemeente 
van Tirana
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Uit de oecumene
Kerkennacht
›Meer dan een dak‹ is het thema van de kerkennacht 2017. 
Hiermee drukt de kerkennacht 2017 precies uit waarom het zo 
bijzonder is in het weekend van 23 tot 25 juni a.s. een kerk 
binnen te lopen. Op vele tientallen plaatsen doen kerken mee 
met het initiatief. Het is een oecumenisch evenement.

Ramadangroet
De Ramadan loopt in 2017 van vrijdag 26 mei tot zaterdag 24 
juni. Op de website van de Raad van Kerken 
www.raadvankerken.nl is een speciale groet te vinden, die kerken 
naar naburige moskeeën kunnen sturen, als bemoediging tijdens 
de laatste week van deze vastentijd.

Kerkproeverij
Al meer dan zestig plaatselijke kerken hebben zich opgegeven 
voor de kerkproeverij die op zondag 10 september (en zaterdag 9 
september) zal worden gehouden. Verwacht wordt dat er nog 
veel meer plaatsen zich zullen aansluiten. De PKN hee het 
thema van de kerkproeverij ook als jaarthema geïntroduceerd. 
Zowel op de website van de PKN als de website 
www.kerkproeverij.nl zijn er allerlei ondersteunende materialen 
te vinden.

Armoede
De landelijke verkiezingen zijn nog maar net voorbij of politieke 
partijen bereiden zich al weer voor op gemeenteraadsver-
kiezingen op 21 maart 2018. Elke burgerlijke gemeente is 
verplicht een armoedebeleidsnota te hebben. Plaatselijke raden 
van kerken en diaconieën die invloed op de programma’s willen 
uitoefenen, moeten nu dus hun kansen grijpen. 

Orthodox
De kerken verenigd in de Raad van Kerken bezinnen zich het 
komende jaar op de inbreng in het geheel van Nederlandse 
kerken van verschillende kerkelijke tradities. De orthodoxie 
krijgt met migranten uit diverse landen steeds meer leden. 
Wereldwijd gaat het om een der grootste en oudste kerkelijke 
tradities. Reden voor de beraadgroep van de Raad van Kerken 
Geloen en kerkelijke gemeenschap om de traditie in verkennende 
zin als eerste aan de orde te stellen, tijdens een interne 
studiebijeenkomst, die op 12 juni werd gehouden. Later zal men 
ook naar buiten treden na verdere besprekingen in de Raad.

Week van gebed
De projectgroep hee het materiaal voor de Week van gebed 
voor de eenheid in 2018 inmiddels vertaald. Het zal nog voor de 
zomervakantie worden gepresenteerd. 

Verkenning Rome
Een delegatie met onder meer leden van de Doopsgezinde 
Sociëteit en het Leger des Heils is vanuit Nederland op bezoek 
geweest in Rome om met mensen van Sant'Egidio over de 
human corridors voor vluchtelingen te spreken. Gekeken wordt 
of een dergelijke optie voor Nederland zou kunnen werken.
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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).


