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Van 8 t/m 11 juni 2021 kwam het Provinciaal Bestuur (PB) bijeen voor haar 6e vergadering
in 2021. Opnieuw vond deze vergadering als Videoconferentie plaats. Deel van deze
vergadering was de bespreking van de beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel in
de dienst van de verkondiging. Naast de planning van beroepingen en mutaties, sprak het
Provinciaal Bestuur opnieuw over de situatie na 2026 wanneer veel zusters en broeders met
pensioen gaan. Tijdens de vergadering werd ook een gesprek met br. Christian Lindner
gevoerd, bestuurslid van de Moravian Church Foundation (MCF) namens de EuropeesContinentale Provincie (ECP), over de stand van zaken bij MCF vooral in het licht van de
Corona-pandemie.
Wij willen u graag verder informeren over de onderwerpen en besluiten uit deze vergadering
van het Provinciaal Bestuur:

Personalia
Zr. Elke Hasting en br. Friedemann Hasting hebben een beroeping in de
Broedergemeente Neugnadenfeld per 1 september 2022 aangenomen. Zr. Elke Hasting is
geordend theologe en zal als predikant in de gemeente werken. Br. Friedemann Hasting
werkt vanuit de standplaats Neugnadenfeld als “Losungsbearbeiter”. Het zal zijn taak zijn
om voor alle uitgaven wereldwijd de leerteksten te kiezen en voor de Duitse uitgave de derde
teksten (liederen, gebeden etc.).
Br. Erik Jan Stam heeft eveneens met ingang van de zomer 2022 een beroeping in de
gemeente Gnadau aangenomen. Er worden op dit moment gesprekken over de opvolging in
de Diaspora gevoerd.
Na de beroeping van zr. Karen Wilson als predikante van de Broedergemeente Noord Holland hebben zr. Annerose Klingner-Huss en br. Christoph Huss een beroeping in de
Broedergemeente Neuwied aangenomen, per zomer 2022. Zr. Klingner-Huss zal met 0,8 fte
in de gemeente werken, br. Huss (nadat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt) zal
nog met 0,2 fte in de streekgemeente van Neuwied werkzaam zijn.
Voor de tijd van de vacature (zomer 2021–zomer 2022) zal ds. Ute Brodd (Evangelische
Kirche im Rheinland) met 0,5 fte in de gemeente meewerken.
Het Provinciaal Bestuur heeft zr. Hanna R.H. Molly (uit de gemeente Amsterdam-Zuidoost)
als lid van de Financiële Commissie Nederland benoemd.
Op verzoek van de Oudstenraad van de gemeente Noord-Holland heeft het Provinciaal
Bestuur br. Marc Mecidi voorlopig voor één jaar als ambtelijk lid van de Oudstenraad
beroepen.
Vanaf 1 september 2021 wordt een coördinatiegroep voor het project “BG online” in
Duitsland ingesteld. Deze zal uit zr. Peggy Mihan en br. Joachim Klingner bestaan. Voor

de begeleiding van de gemeenten in Nederland inzake nieuwe online-activiteiten is een
contract met br. Rutger Slijper gesloten.

Uit de bestuursafdelingen
Op 9 mei - " Europadag" - was een kleine delegatie van de Broeder-Uniteit uitgenodigd voor
een bezoek aan Rovensko pod Troskami in het noorden van de Tsjechische Republiek. De
gelegenheid was de inwijding van een monument waarmee het stadje een bloedbad onder
Duitse vluchtelingen en krijgsgevangenen herdenkt, dat één dag na het einde van de oorlog
plaatsvond in de buurt van de plaatselijke school. Zowel Russische soldaten als de bevolking
van Rovensko waren betrokken bij het bloedbad. In 1989, kort na de "Fluwelen Revolutie" in
de Tsjechische Republiek, begonnen de burgers van Rovensko, waaronder de voorganger
van de Broedergemeente, Hana Jalušková, zich over de gebeurtenissen te informeren. Het
stenen monument heeft de vorm van een gebogen kruis. Het draagt de inscriptie "Nesu
břemeno viny" (Ik draag de last van schuld). Zr. Jalušková sprak krachtig over de neiging van
ons allen om slechte ervaringen en ons eigen falen te onderdrukken. Maar deze blijven als
een onzichtbare last op onze rug. Het kruis in Rovensko maakt deel uit van een eeuwenoude
traditie van verzoeningskruisen in de Tsjechische Republiek. Geplaatst op plekken waar
geweldsmisdrijven zijn gepleegd, herinneren zij ons aan de slachtoffers en zijn zij tegelijk
een teken dat verzoening en een nieuw begin mogelijk zijn.
Zoals aangekondigd in het PB-bulletin 2021/03 ontvangt u met dit bulletin de oproep van de
Graf-Zinzendorf-Stiftung om voor het jaar 2022 opnieuw projecten voor subsidies in te
dienen. Gemeenten kunnen dit doen tot uiterlijk 31 augustus 2021. Aanvragen vanuit de
werkterreinen (bijvoorbeeld jeugdwerk, kerkmuziek etc.) moeten via het Provinciaal Bestuur
ingediend worden tot uiterlijk 30 juni 2021.
De documenten vindt u via https://nederland.ebg.nl/nieuws/342.
Zoals eerder werd meegedeeld is op 23 mei 2021 zr. Corina Halang onverwacht overleden.
Vele jaren was zij medewerkster in de administratie van de Europees-Continentale Provincie
in Herrnhut en heeft zij voornamelijk gewerkt in de afdeling publiciteitswerk en in de
contacten met de uitgevers en vertalers van de dagteksten in vele landen. Het Provinciaal
Bestuur spreekt dankbaarheid uit voor de betrokkenheid van zr. Halang en haar inzet en
condoleert haar familie met dit verlies. Er zijn eerste gedachten geventileerd hoe haar
werkzaamheden voortgezet kunnen worden. Een bijzondere dank gaat uit naar allen die in
deze situatie bereid zijn plaatsvervangende extra taken op zich te nemen.
Het Provinciaal Bestuur heeft de jaarrekening 2018 van de gemeente Rotterdam Centrum
en de begroting 2021 van de gemeente Herrnhut besproken en goedgekeurd.
Het PB ontving verder de volgende verslagen (de meeste vergaderingen vonden digitaal
plaats):












Stuurgroep “Slavernijverleden”
Werkgroep “Veilige Kerk”
Liturgische Commissie Nederland
Communion of Protestant Churches in Europe (digitale ontmoeting contactpersonen)
1e digitale gespreksronde: Unity in Dialogue
Begeleidingscommissie Schulstiftung der Evangelischen Brüder-Unität
Oecumenische Commissie voor het Midden-Oosten (KÖME)
Gesprek met Europarlementariër Sven Giegold in het kader van het Conciliair Proces
Online-ontmoeting over de stand van zaken m.b.t. de gezamenlijke aanvraag van
Herrnhut, Bethlehem P.A. en Gracehill (Noord-Ierland) als UNESCO-werelderfgoed
Digitale bijeenkomst “Rechtsaußen” (jongerenplatform van de EBG tegen
rechtsextremisme)
Werkoverleg met de Duitse jeugdwerkers

De eerstvolgende (digitale) bijeenkomst van het Provinciaal Bestuur staat gepland voor 6 en
7 juli 2021. Van 1 t/m 3 september 2021 hoopt het Provinciaal Bestuur voor het eerst sinds
september 2020 in Bad Boll weer fysiek bij elkaar te kunnen komen. Het eerstvolgende PBbulletin zal na die vergadering verstuurd worden.
Wij wensen u allen een fijne zomer - in eigen land of waar u ook naartoe kunt gaan. Blijft u
gezond en neemt u nieuwe kracht mee (niet alleen) voor het werk in de kerk.
Johannes Welschen
21 juni 2021

