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Het woord voor het jaar: 
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven (Ez. 36:26)
Een geschenk in een tijd van grote onzekerheid:
Terreur en oorlog in veel delen van de wereld, een Amerikaanse 
president, die de westerse waarden en de beschaving belachelijk 
maakt, verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland, waar 
racistische partijen kansen maken, Suriname in een eco-
nomische en politieke crisis en veel zieke mensen in onze 
gemeenten.
En dan dit geschenk, dat ons persoonlijk raakt:
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. (Ez. 36:26)
Een nieuwe geest, een nieuw, een levend hart. In de verhalen 
van Jezus kunnen wij zien hoe dat eruitziet. Hij leefde met het 
vertrouwen op de God, de Vader. Hij leefde met de liefde voor 
de naaste in zijn hart – liefde voor de vriend, maar ook liefde 
voor de vreemdeling, liefde voor degene die ergernis opwekt, ja 

zelfs liefde voor de vijand die hem het leven neemt. Hij leefde in 
de hoop op de veranderende liefde van de Vader, die niet wil, 
dat iemand verloren gaat. Maar Jezus is niet alleen een 
voorbeeld hoe het moet. Hij heeft ons de nieuwe geest ook 
beloofd. Hij heeft ons het geschenk aangeboden, dat de Vader 
ons wil schenken: een nieuwe geest en een levend hart.
De nieuwe geest en het nieuwe hart heb je niet eens voor altijd. 
Daar moet je elke dag weer om vragen. Je moet de Geest van 
God elke dag weer een kans geven om jouw geest te vernieuwen. 
Maar de nieuwe geest is er voor u en voor mij. Hij is het 
geschenk, dat ons energie kan geven.
Met deze geest wensen wij elkaar een gezegend en inspirerend 
jaar 2017 toe.
Wij bereiden ons voor op de Lijdenstijd.

Johannes Welschen

Uit de Broedergemeente in Nederland

Landelijke Catechesedag in Zeist, op zaterdag 4 maart 2017

Het begint langzamerhand een traditie te worden. Op de eerste 
zaterdag in maart zijn de deelnemers van de belijdeniscatechese 
uit de gemeenten van de EBG Nederland uitgenodigd in Zeist. 
Daar kom je in aanraking met de geschiedenis van de EBG in 
ons land en daar kan je ook kennis maken met de zending van 
onze kerk. 
Op zaterdag 4 maart is het dus weer zover. Alle zusters en 
broeders, die zich op dit moment op hun belijdenis voor-
bereiden zijn van harte welkom. Zij kunnen zich via hun 

predikant aanmelden. Tijdens het programma van 14:00 t/m 
19:30 uur wordt een rondleiding aangeboden door de neer-
zetting van de Broedergemeente in Zeist en een workshop 
gehouden door Daniël Claas van het ZZg. Er is tijdens de koffie 
en de warme maaltijd gelegenheid om kennis te maken met de 
belijdeniscatechisanten uit andere EBG gemeenten. De dag 
eindigt met de zangdienst van de EBG Zeist.

Stefan Bernhard

Landelijke Diaconale dag in Zeist, op zaterdag 18 maart 2017

Alle gemeenten binnen de EBGN zijn min of meer betrokken 
bij de diaconie, ondersteuning aan degenen die (financiële) 
hulp nodig hebben. Alleen of in oecumenisch verband, samen 
met kerken in de buurt. Het idee achter deze dag is dat 
behoorlijk wat gemeenteleden binnen de diaconie actief zijn, 
waar lang niet iedereen weet van heeft. De bedoeling is 
ervaringen uit te wisselen en om van elkaar te leren. Als 

uitgangspunt nemen wij het Armoede-onderzoek dat nu voor 
de tweede keer door Kerk in Actie wordt gehouden en waar de 
EBG ook in participeert. 
Welkom is iedereen die in een gemeente een rol vervult in de 
diaconie. Er is niet alleen ruimte voor individuen, maar ook 
voor commissies/werkgroepen Diaconie. 
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Inleider op die dag is prof. dr. Herman Noordegraaf. Hij is 
nauw betrokken bij het Armoede-onderzoek en is bijzonder 
hoogleraar/universitair docent aan de Protestantse Theo-
logische Universiteit en verzorgt regelmatig inleidingen over 
het onderwerp Armoede, aan kerken. Het programma is 
zodanig ingevuld dat er voldoende ruimte is voor het hoe en 
wat inzake de diaconie. De organisatie van deze dag ligt in 

handen van de Centrale Raad van de Evangelische Broeder-
gemeente in Nederland. Alle gemeenten ontvangen binnenkort 
meer informatie, met praktische gegevens (over tijden en 
aanmelding). Voor nu is het van belang de datum zaterdag 18 
maart in de agenda’s te reserveren. Graag tot de 18e maart!

Rita Harry

Cursus ›Met beleid‹

Een nieuwe cursus voor (toekomstige) beleidsmakers in de EBG 
Nederland.
Dit jaar leggen wij vanuit Opleidingen en Toerusting de nadruk 
op ›beleid en beheer‹. Op drie momenten in het najaar kunt u 
deelnemen aan activiteiten die u helpen om uw werk in de 
gemeente beter te kunnen doen. Wij nodigen daarvoor zusters 
en broeders uit, die zitting (willen) hebben in de Synode, de 
Oudstenraden, de Raden van Bijstand of werkgroepen. Ook 
vrijwilligers in de kantoren van de EBG gemeenten zijn van 
harte welkom.
Op 30 september, 21 oktober en 25 november volgt een cursus 
waarin wij uitgebreid ingaan op onderwerpen die met beleid en 
beheer binnen onze kerk te maken hebben. Naast structuur en 
werkwijze van de beleidsorganen komen onder andere ook de 
Kerkorde, de financiële verslaglegging en de ledenadministratie 

aan bod. De bases van de cursus vormen 10 kansen uit het 
boekje ›Leidinggeven met lef‹.

Op zaterdag 27 mei 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 bod.
Wilt u meedoen? Graag! Reserveer alvast de data in uw agenda. 
Meer informatie volgt in de komende uitgaven van het 
EBGNieuws.

Stefan Bernhard

Standplaats Zeist: veranderingen op het kantoor van de ECP

Hij is al 12 jaar intensief bezig de dagteksten voor de 
Evangelische Broedergemeente in Nederland samen te stellen, 
met medewerking van een groep actieve vrijwilligers. En nu is 
hij met pensioen en bijna niemand heeft het gemerkt. We 
spreken over Kees van der Ziel.
Tot 31 december 2016 was hij referent dagteksten op het 
kantoor van de ECP/EBGN in Zeist en ook verantwoordelijk 
voor vertalingen uit het Duits en een deel voor het samenstellen 
van het EBGNieuws (en dan met name het stukje ›Uit 
Suriname‹).
Met ingang van 1 januari is br. Kees van der Ziel officieel met 
pensioen. En toch werkt hij nog. Wij hebben een regeling met 
hem getroffen, om het manuscript van de dagteksten 2018 af te 
kunnen maken. Daarom hebben we ook nog geen afscheid van 
hem genomen, voor zijn werkzaamheden bij de ECP. Dat zal op 
gepaste manier gebeuren, zodra de dagteksten-jaargang af is. 12 
jaar is toch een behoorlijke tijd en dat mogen we best een plek 
geven in onze gemeenschap. Maar zover is het nog niet.
Ondertussen is het takenpakket van br. Van der Ziel 
herverdeeld. Daarbij was het vooral belangrijk om nu al iemand 
te vinden, die het vertaalwerk zou kunnen doen. Ook hier 

hebben wij vrijwilligers (van Zeist tot Kiew), die ons helpen en 
ook professionals, die ingeschakeld kunnen worden bij 
specifieke teksten. En toch hebben wij vrij snel ook iemand 
nodig gehad, die geregeld op het kantoor aan de vertalingen zou 
kunnen werken. Feit is: we hebben steeds meer vertalingen 
nodig, ten behoeve van onze veeltalige kerkprovincie.
Een open sollicitatie kondigde zich aan en bracht enigszins 
lucht in het geheel: iemand die vooral met een kleine 
aanstelling zou kunnen leven. Daarom is er geen grote 
sollicitatieprocedure opgezet. Met Susanna Bloem (Utrecht), 
die tweetalig is opgegroeid en na afronding van haar studie als 
wetenschapshistorica momenteel een promotie voorbereidt, 
zijn gesprekken gevoerd en die hebben geleid tot een aanstelling 
voor 1 volle werkdag per week, op het kantoor in Zeist. Wij 
begroeten Susanna Bloem in onze kleine gemeenschap van 
medewerkers op het kantoor van de ECP/EBGN, in Zeist.
Het is de bedoeling dat de redactie van de dagteksten vanaf juli 
2017 verder gestalte krijgt. Wij agenderen dit punt in het 
predikantenberaad, het Moderamen Centrale Raad en in het 
Provinciaal Bestuur. Voor ideeën staan wij altijd open!
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Campagne: De EBG, dat ben ik!

Ondertussen is het eerste interview, met één van de zes gewone 
leden, van de EBG verschenen. Br. Otmar Wikkeling, lid van de 
EBG Utrecht, deelt zijn opvattingen over lidmaatschap-
participatie-financiën. 
Hij vertelt waarom de Evangelische Broedergemeente zijn kerk 
is. Zijn mening is: »... dat dit een hele tolerante geloofsgemeen-

schap is waar iedere christen zich thuis kan voelen.«
Daarom spant hij zich in voor de Broedergemeente (meestal op 
de achtergrond) én draagt hij bij, als het om de financiële 
verantwoordelijkheid gaat. Verder lezen en luisteren kan, via 
www.ebg.nl 

Atelier van de toekomst

Jaarthema: »De EBG‐een kerk voor alle generaties.«

Impressies naar aanleiding van de Inspiratie-dag 28 januari 
2017
Zaterdag 28 januari was de kick off van het 2e thema: »De 
EBG-een kerk voor alle generaties!«
Het thema heeft alles te maken met oprechte aandacht voor 
onze kerk van nu en onze kerk van de toekomst. 2017 is het jaar 
waarin verder invulling zal worden gegeven aan dit thema, op 
lokaal niveau. 

De opbrengst van een van de contactmomenten uit het 
programma: ›Wat betekent de EBG voor mij? (speed dating in 
gemengde groepen) ‹

De ochtend was bestemd voor ontmoeting en de middag voor 
bezinning.

Er was diversiteit onder de deelnemers en mede dankzij deze 
verschillen heeft de dag niet alleen praten opgeleverd; de 
jongeren hadden een gelijkwaardige inbreng. Behalve de 
jeugdwerkers hebben twee jongeren een actieve rol in het 
inhoudelijk programma gehad. Een fungeerde ook als een 
‘Maestro’, iemand die de deelnemers een lied heeft aangeleerd 
(iedereen deed mee). Een andere deelde een Spoken Word 
(indrukwekkend). Meer informatie over de vervolgstappen van 
het jaarthema zijn ook te volgen, via www.ebg.nl
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Uit de gemeenten
EBG Zeist

EBG Zeist reis 2017 naar Albanië

De Broedergemeente Zeist gaat 2017 naar Albanië, t.w. van 15 
t/m 22 mei. Albanië hoort bij Europa, maar het is voor velen 
onbekend terrein. Na de val van het ijzeren gordijn is de 
Broedergemeente in dat land met enkele projecten begonnen, 
met name voor jongeren en er werden kleine gemeenten 
gesticht. 

Inmiddels zijn zo een 1000 mensen (voor het merendeel 
jongeren en kinderen) in 10 verschillende plaatsen betrokken 
bij verschillende kerkelijke activiteiten. Het jeugdwerk neemt 
een belangrijke plaats in. Kinderclubs, zomerkampen en 
buitenschoolse opvang voor veelal kansarme jongeren trekken 
veel enthousiaste deelnemers. Op onze reis zullen wij de kleine 
Hernhutter groepen bezoeken, samen kerken, elkaar ont-
moeten. Naast Tirana, de hoofdstad van Albanië, is Pogradec 
een centrum van de activiteiten van de Moravian Church in 
Albanië. Uiteraard zullen wij op onze reis ook kennis maken 
met de schitterende natuur, de antieke plaatsen uit de Romeinse 
tijd en met de roomse en de orthodoxe kerken in dit land.

De kosten voor deze vliegreisreis bedragen € 850,00 op basis 
van verblijf in een twee-persoonskamer in *** hotels. De toeslag 
voor een eenpersoonskamer bedraagt € 105,00.
De reis wordt georganiseerd door de broeders Job van Melle en 
Markus Gill. Belangstellenden kunnen zich opgeven via de mail 
receptie@ebgzeist.nl

Woonruimte voor asielzoekers op het Zusterplein

De Oudstenraad van de Broedergemeente Zeist heeft besloten 
een woning op de pleinen voor asielzoekers beschikbaar te 
stellen. Als eerste bewoners trokken een moeder en dochter uit 
Cuba in het huis naast de pastorie, op het Zusterplein. 
Gemeenteleden zorgden voor meubels en hielpen bij de eerste 
stappen in de nieuwe woonplaats. Het meisje gaat naar de 
Comeniusschool van de EBG Zeist. T.z.t. zal nog een 
medebewoonster gevonden worden.

Markus Gill

Kinderen in Pogradec

Hangbrug in de buurt van Burrel
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Uit de Provincie 
Vrijwillig jaar wordt voorgezet in Neuwied 

Br. Friedrich Banda is sinds begin 2017 in 
het kader van zijn jaar vrijwilligerswerk 
actief in het kinder- en jeugdwerk van de 
Broedergemeente Neuwied. Het eerste 
deel van zijn jaar heeft hij vanaf de zomer 
in Herrnhut doorgebracht. Br Banda is 
negentien jaar en heeft in 2016 zijn 
eindexamen gehaald aan het »Friedrich-
Schleiermacher-Gymnasium« in zijn thuisstad Niesky. Hij wil 
eventueel later beroepsmatig werkzaam zijn in het jeugdwerk.

De ster als symbool voor protest

Vorig jaar werden wereldwijd veel foto’s van de aanslag op de 
Berlijnse kerstmarkt op 19 december verspreid. Op deze foto’s 
was, naast de aangerichte verwoestingen en het aanslagvoertuig 
ook een omvergetrokken kerstboom met een Herrnhutter ster 
te zien. Naar aanleiding van deze foto’s heeft de Broeder-
gemeente opgeroepen om te bidden voor de slachtoffers. Daar-
naast heeft de Broedergemeente nogmaals het »Woord van 
Bemoediging tegen haat – voor ontmoeting en diversiteit« 
bevestigd. De hele tekst is online beschikbaar via
http://nederland.ebg.nl/images/downloads/synode/2016/Woord_van_bemoediging.pdf
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Werkbespreking rondom de eenheid van de 

wereldwijde Broedergemeente

Van 17 tot 18 januari 2017 vond een ontmoeting plaats in het 
»Zinzendorfhaus« in de Broedergemeente Neudietendorf 
onder het motto »unitas - quo vadis«. Gedurende deze dagen 
werden de resultaten van de uniteitssynode in augustus 2016 in 
Jamaica besproken. Aanwezig waren drieëntwintig predikanten, 
leden van de kerkleiding en theologisch geïnteresseerden uit 
Duitsland, Nederland en Zwitserland. De aanwezigen lieten 
zich informeren door de drie gedelegeerden van de Europees 
Continentale Provincie, zr. R. Harry, Br. R. Hertzsch en Br. 
Chr. Reichel over het verloop en de bijzonderheden van de 
Uniteitssynode. In Jamaica zijn onder andere besluiten 
genomen over het bisschopsambt en de omgang met 
homoseksuele partnerschappen, die zich sterk onderscheiden 
van de praktijk bij voorbeeld in de Noord-Amerikaanse of 
Europees Continentale Provincie.
Br. Reichel gaf een presentatie over grondslagen van de 
Broedergemeente en zette hiermee aan tot het overdenken van 
tot dusver gangbare zienswijzen. Een voorbeeld hiervan is de 
Europees/Noord-Amerikaanse (theologische) traditie om een 
onderscheid te maken tussen wezenlijke en bijkomende dingen. 
Ontmoeting en het werkelijk waarnemen van verscheidenheid, 
dat soms pijnlijk is, zijn de weg om een gemeenschappelijke 
getuigenis van de liefde van God in deze wereld af te leggen. Op 
deze manier kan uniteit – eenheid – opnieuw worden verstaan.
De resultaten van deze ontmoeting zullen nu voor verdere 
verwerking worden samengevat. Het basisdocument van de 
»UCOT« (Unity Committee Of Theology) dat de titel 
draagt, »The role of the Unity worldwide« wordt vertaald naar 
het Nederlands en Duits en wordt ter discussie aangeboden in 
de gemeenten en verschillende raden.

Predikantenseminarie

Op 17 januari begon in Herrnhut het tweede deel van het 
predikantenseminarie met de drie vicarissen br. Tobias 
Buchholz, br. Christian Herrmann en zr. Anne Schulze (foto 
rechtsboven: van links naar rechts), hier met zr. Jill Vogt. Ze 
begonnen in Herrnhut aan een cursus over narratieve theologie. 
Al doende weidden zij het nieuw ingerichte Seminarie- en 
Bibiliotheekdeel in de linker zijvleugel van de »Vogtshof« in. 
De huidige cursus zal duren tot eind maart 2017.

Conferentieoord KOMENSKÝ

In 2016 heeft de positieve ontwikkeling van het Confer-
entieoord KOMENSKÝ doorgezet. Deze ontwikkeling betrof 
zowel de bezetting als ook de opbrengst. Het aantal 
overnachtingen steeg naar 9.900, 7% meer dan in het vorige 
jaar. Ook de evenementen overdag en het aantal gasten zonder 
overnachting zijn gestegen. Zodoende kon de financiële steun 
van de Broedergemeente voor het conferentieoord dit jaar 
aanzienlijk verlaagd worden. Het is de bedoeling om in 2017 
deze positieve ontwikkeling verder door te voeren. Met nieuwe 
marketingstrategieën en afzetkanalen zal het KOMENSKÝ 
proberen om nieuwe gasten aan te spreken en uit te nodigen om 
Herrnhut meerdere dagen te bezoeken.

Grote gemeente voor adventsviering van de 

Broedergemeente Herrnhut

In Herrnhut is de viering op de 2e adventszondag live 
uitgezonden door de Duitse televisie. Deze dienst is deels door 
meer dan 800.000 mensen bekeken. Volgens Stefan Fritz van de 
Protestantse Kerk in Duitsland (EKD) zijn dit net zoveel 
mensen als er die zondag in heel Duitsland in de kerk hebben 
gezeten. Ondanks het vele werk behield het evenement voor 
alle deelnemers alsnog het karakter van een viering. Aansluitend 
meldden zich die zondag meer dan vijfhonderd bellers bij de 
telefooncentrale die door de gemeente was ingericht. In het 
bijzonder werd de muziek, de verkondiging en de deelname van 
de kinderen geprezen. Van tevoren werd aangekondigd dat de 
grote ster een centraal symbool zou zijn gedurende de viering. 
De ster had ook mensen aangesproken die zelf aangaven verder 
geen relatie tot de kerk te hebben. Op dezelfde zondag werd de 
viering van de Broedergemeente Zwickau uitgezonden op de 
radio door de »MDR« (Mitteldeutsche Rundfunk). Een 
geschatte 200.000 luisteraars hebben kunnen meeleven met een 
gemeente die vrolijk zong en versterkt werd door leden uit de 
Broedergemeenten Ebersdorf en Neudietendorf en begeleid 
werd door een ensemble van jonge muzikanten uit de 
vriendenkring van de gemeente.
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Zr. D. Rohde uit Paramaribo nam deel aan de Werkbespreking via Skype.
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Cursus in het nieuw ingerichte Seminarie‐ en Bibliotheek gedeelte
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Mededelingen van het Provinciaal Bestuur
Van 24 tot 26 januari 2017 kwam het Provinciaal Bestuur in 
Herrnhut bijeen voor de eerste vergadering van dit jaar. Op 15 
december 2016 vergaderde het bestuur middels een 
videoconferentie.

In het kader van de januarivergadering vond het jaarlijks overleg 
met het bestuur van de Tsjechische zendingsprovincie in 
Turnov plaats. Onder andere werden de ervaringen besproken 
van de uniteitssynode in Jamaica en de vooruitgang van de 
bouw van de kapel in Malešice. Een extra mailing van de 
fundraisingsafdeling heeft een bedrag van € 55.000 opgebracht 
voor de bouw van de kapel. De gemeente Praag is zeer dankbaar 
voor deze donatie en verheugt zich over verdere donaties voor 
hun grote voornemen, dat nu al een missionaire uitstraling in 
het stadsdeel heeft.

Het kerkasiel in Herrnhut van de Iraakse familie Batto is 
zonder verdere mediale en politieke oproer tot een einde 
gekomen. Inmiddels heeft de Europees-Continentale Provincie 
van de Broedergemeente de woning aan de Zittauer Straße 
gratis ter beschikking gesteld aan de lokale overheid voor de 
duur van het asiel van het merendeel van de familie. Een deel 
van de familie heeft ook al hun hoorzitting gehad bij de 
overheid in Dresden.

Daarnaast heeft het bestuur toestemming gegeven om het 
bejaardenhuis in de Broedergemeente Neuwied onder de 
hoede te brengen van de ›Rheinische Gesellschaft für Innere 
Mission und Hilfswerk GmbH Rheinische Mission‹. De 
instelling voert verder de naam ›Altenzentrum der Evange-
lischen Brüdergemeine Neuwied‹.

Het bestuur ontwikkelde de tekst ›Vernieuwing van de 
Broedergemeente vanuit haar wortels – een impuls van het 
Provinciaal Bestuur bij het Reformatiejubileum‹. Dit paper 
wordt begin maart uitgegeven, op tijd voor de uniteits-
gedenkdag. Het document is in eerste instantie gericht aan 
predikanten in onze provincie, maar is ook bedoeld als 
stimulans voor het gesprek in de gemeenten.

Na veertien jaar heeft br. Ulrich Enkelmann afscheid genomen 
als leider van het blazerskoor van de Broedergemeente Dresden. 
Hoogtepunten in zijn tijd als leider van het blazerskoor waren 
een radioviering, een »Kirchentag« en de tweede Duits-
Evangelische Blazersdag in Dresden.

Van 5 tot 11 februari spreekt br. Frieder Vollprecht de 
dagelijkse overdenkingen van de »Telebibel«. Dit zijn 
overdenkingen bij de dagteksten of bij de Zwitserse dagelijkse 

bijbellezing. Deze worden gesproken door mensen uit 
verschillende kerken. Van oudsher kan men deze teksten per 
telefoon beluisteren. Vandaag de dag zijn ze ook online 
beschikbaar via: www.telebibel.ch.

De Broedergemeente Berlijn heeft een nieuwe koorleider 
gevonden in br. Thomas Nierlin. Hij is sinds afgelopen zomer 
de chef van de bibliotheek van de »Hochschule für Musik 
Hans Eisler« en sinds lang ook koorleider. De bemiddeling 
kwam tot stand via een gemeentelid van de Broedergemeente 
Zwickau.

De firma »Höpner Lacke GmbH« heeft sinds kort een Wiki-
pediapagina. De firma uit Niesky is een van oudste nog produ-
cerende lakfabrieken in Duitsland. Het is een bedrijf van de 
Broedergemeente. https://de.wikipedia.org/wiki/Höpner_Lacke

Personalia

Op 19 december is in Darmstadt br. Martin Waas overleden. 
Hij was 96 jaar en was in 1942 de laatste student aan het 
Herrnhuter Theologische Seminarie.

Op 24 januari 2017 is in Wiehl/Drabenderhöhe zr. Anneliese 
Orendi gestorven. Ze was 97 jaar en heeft als lerares in 
handenarbeid bijgedragen aan de opbouw van de Zinzen-
dorfschool in Tossens. Net als haar man, die ook leraar was op 
de Zinzendorfschool, kwam ze oorspronkelijk uit Schäßburg in 
Siebenbürgen.

Zr. Jill Vogt, Herrnhut, zal de Broeder Uniteit ook in de 
volgende jaren vertegenwoordigen in het ACK Duitsland (de 
Duitse Raad van Kerken).

Br. Axel von Dressler zal om gezondheidsredenen op 1 
februari 2017 met vervroegd pensioen gaan. De aanstelling van 
zr. Gabriele von Dressler is sinds januari 2017 verhoogd naar 
100%. Zij is aangesteld voor het gemeentewerk in de 
Broedergemeente Niesky. Om die reden zullen br. en zr. von 
Dressler in de pastorie van Niesky blijven wonen.

Zr. Shinelva Kléberg heeft meegedeeld dat ze om persoonlijke 
reden haar contract als jeugdwerker niet zal verlengen. 
Zodoende zal ze per 1 maart uit dienst treden. Het Provinciaal 
bestuur streeft ernaar deze functie binnenkort weer te 
vervullen.

Per 1 januari werd de aanstelling van br. Andreas Tasche als 
coördinator van het vluchtelingenwerk van de Broeder-
gemeente verhoogd van 15% naar 25%.
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Hardley Mijnals, Utrecht
met zijn 50e verjaardag op 22 februari
Hetty de Groot-Dorlas, Doorwerth
met haar 90e verjaardag op 24 februari
Christine Joos, Königsfeld
met haar 80e verjaardag op 26 februari

Renate Vahrenholz, Bad Boll 
met haar 70e verjaardag op 9 maart
Saskia Delvendahl-Bloem, Neugnadenfeld
met haar 65e verjaardag op 19 maart 
Elke Hasting, Gnadau
met haar 50e verjaardag op 22 maart
Jana Schneider, Bad Boll
met haar 30e verjaardag op 26 maart

Bijzondere verjaardagen in februari en maart 2017

Wij feliciteren de volgende medewerkers van de Broedergemeente in actieve dienst of in ruste:

Agenda in februari en maart 2017

20 – 26.02 Ebersdorf: Ontmoeting studenten van de Broedergemeente
24 – 25.02 Almere: Bijbelstudieweekend (jeugd en jongeren)
03.03 In alle gemeenten: viering Wereldgebedsdag
03 – 05.03 Neuwied: Frühjahrswerkstatt Duitse jeugd (met gasten uit Nederland)
04.03 Zeist: Landelijke Catechesedag 
06 – 08.03 Bad Boll: Vergadering Provinciaal Bestuur
10 – 12.03 Königsfeld: Conferentie van de Broedergemeenten in Duitsland
15.03 Moderamen Centrale Raad 
18.03 Zeist: Landelijke diaconale dag 
25.03 Den Haag: Vergadering Centrale Raad

ZZg Nieuws
Motorfietsen voor voorgangers in Congo en Burundi

Vanuit Tanzania is de Broedergemeente actief bezig met 
zending in aangrenzende landen, waaronder Congo en 
Burundi. Vanuit de Deense EBG-zendingsorganisatie BDM 
wordt dit werk ondersteund en het ZZg draagt daaraan bij. De 
komende maanden worden vijf motorfietsen aangeschaft zodat 
de voorgangers de gemeenten en gemeenteleden beter kunnen 
bezoeken in deze uitgestrekte gebieden zonder goede 
infrastructuur en openbaar vervoer. Uw voorbede alsook uw 
financiële steun wordt gevraagd voor dit zendingswerk.

Komst directeur St. Onderwijs naar Nederland

In de maand maart zal Zr. Mildred Demon, directeur van St. 
Onderwijs der EBG Suriname in Nederland zijn voor overleg. 
St. Onderwijs beheert zo’n 70 lagere en middelbare scholen en 
ook scholen voor speciaal onderwijs, in heel Suriname. De 
organisatie werkt stelselmatig aan kwalitatieve verbetering van 
het Hernhutter onderwijs in Suriname en kan hierbij rekenen 
op de steun van het ZZg. Toch heeft St. Onderwijs het 
financieel moeilijk omdat de Surinaamse overheid toegezegde 
subsidies niet beschikbaar kan stellen door gebrek aan 
middelen. Zr. Demon zal overleg voeren met onderwijs-
organisaties in Nederland over verdere samenwerking. In 
samenwerking met het ZZg zal zij ook presentaties verzorgen 
voor de gemeenten van de EBGN. U kunt uw belangstelling 
hiervoor doorgeven aan het ZZg, via info@zzg.nl of 
(030) 692 71 80.

Kerk in Kabanga (Burundi)
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Op zoek naar een aanvullend verdienmodel

Het ZZg werkt voornamelijk met giften van donateurs om 
projecten te steunen en het werk van onze organisatie te 
bekostigen. Nu wordt deze ›vaste‹ inkomstenbron steeds 
kleiner door de geleidelijke afkalving van het donateursbestand. 
Daarmee komt ons werk in gevaar. Met instemming van de 
Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van het ZZg 
besloten op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om 
inkomsten te verwerven, naast de donaties. We zullen een klein 
stukje van het, in de loop van vele jaren, opgebouwde vermogen 
van het ZZg investeren in activiteiten die (meer) geld kunnen 
opleveren. Gepland staat binnenkort een pilotinvestering 
waarbij het ZZg geld steekt in de bouw van een woning in 
Paramaribo die bestemd is voor het hoger kader in Suriname. 
Hiermee heeft die investering ook een maatschappelijk doel. 
Het ZZg heeft al ervaring opgedaan met de bouw van 
dienstwoningen voor leerkrachten in het Binnenland. We 
willen deze ervaring nu gebruiken om te zien of we ook geld 
kunnen verdienen voor onze organisatie en voor onze 
projecten. Dat is niet nieuw; we sluiten aan bij al bekende 
verdienmodellen van de Broedergemeente, zoals de oprichting 
van Kersten in Suriname.

Contact ZZg – EBGN‐gemeenten in 2017

Zoals u weet is het ZZg de zendingsorganisatie van de 
Broedergemeente in Nederland. Om de band met de EBG-
gemeenten in Nederland verder te verstevigen willen wij in 
2017 de gemeenten bezoeken, presentaties houden over ons 
werk en met gemeenteleden en –besturen in gesprek gaan over 
het zendingswerk in al zijn vormen. Wij willen graag meer 
vertellen over en meer laten zien van het waardevolle werk dat 
de Broedergemeente doet in landen zoals Suriname, Tanzania 
en Jamaica. We hebben mooie interviews met oud-
zendingswerkers en met vertegenwoordigers van onze samen-
werkingspartners waarin zij reflecteren op hun werk en op hun 
geloofsinspiratie. Hun getuigenis kan ook ons hier aan het 
denken zetten: vanuit welke drijfveren werken en leven wij? 
Zien wij daarin de aanwezigheid van de Heilige Geest? U kunt 
uw belangstelling voor een ontmoeting met het ZZg alvast aan 
ons doorgeven.

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

Uit Suriname
Provinciale Synode 2017

In het weekend van 6 tot en met 8 januari 2017 is het PB samen 
met de bisschoppen in vergadering bijeen geweest. Een 
belangrijk deel van de vergadering werd gewijd aan de voor-
bereiding van de Provinciale Synode in augustus aanstaande. De 
opening van deze Synode is gepland voor zondag 20 augustus, 
de beraadslagingen zullen plaatsvinden van 21 t/m 25 augustus 
2017.
Op vrijdag 13 januari was er een bespreking tussen het PB en de 
Commissie die in opdracht van de Synode 2014 een voorstel 
voor een, aan de tijd, aangepaste bestuursstructuur voor de 
EBGS moest formuleren. Een eindvoorstel zal aan de Synode 
worden gepresenteerd.

Theologische Commissie Uniteit 

Van 6 tot en met 14 februari is de Unity Commission on 
Theology (UCOT) in vergadering, in Paramaribo. De 
Theologische Commissie van de Uniteit bespreekt theologische 
onderwerpen, die relevant zijn voor de Uniteit en moet steeds 
rapporteren aan het Uniteitsbestuur. In deze commissie hebben 
twee leden uit elk van de vier regio’s van de Unitas Fratrum 
zitting. Voor de komende 7 jaar hebben daarin zitting: 

Elise Theunissen (Zuid Afrika), Samwel Kabigi (Tanzania), 
Amy Gohdes-Luman (USA), John D. Rights (USA), Hesdie 
Zamuel (Suriname), Elena Kelly (Nicaragua), Ja Klas (Tsjechië), 
Jindrij Halama (Tsjechië), Coördinator is de Unity Business 
administrator br. Jurgen Bøytler

Ordening predikanten

Door het Provinciaal Bestuur is de voordracht gedaan aan de 
bisschoppen om tot Diaconus (predikant) te ordenen: br. M. 
Pamari, voorganger van gemeente Nieuw Aurora, zr. I. 
Quintius-Renfurm, voorganger van gemeente Invocavit te St. 
Laurent (Frans Guyana) en br. E. Soetosenojo, voorganger van 
gemeente Margi Rahardja (Waldeck, Nickerie). De bissch-
oppen hebben ingestemd en de ordening zal, D.V. plaatsvinden 
op zondag 19 februari 2017, in de Grote Stadskerk.

Religieuze huwelijksambtenaren

In juli en augustus 2016 hebben een aantal predikanten van de 
Evangelische Broedergemeente de training gevolgd om als 
religieuze huwelijksambtenaar te mogen optreden. De predi-
kanten die als huwelijksambtenaren van de EBGS mogen 
optreden, zijn: 
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br. C. Akiemboto, zr. L. Anches-Breeveld, br. S. Ferdinand, zr. 
M. van Glaanenweygel-Cromwell, br. S. Goerdayal, br. J. Moor, 
br. D. Peerwijk, br. S. Toemin en zr. R. Zamuel-Rotgans.
Vroeger schreef de wet voor, dat een voorganger zich ervan 
moest overtuigen dat het huwelijkspaar voor de wet getrouwd 
was, alvorens dat huwelijk te bevestigen en in te zegenen. 
Tegelijkertijd was er de Aziatische huwelijkswetgeving, waarbij 
de Muslim of Hindu geestelijke als ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand mocht optreden. Het zogenoemde Aziatisch 
huwelijk is afgeschaft en daarvoor in de plaats is nu het religieus 
huwelijk. Dit houdt in, dat voorgangers, die de training daartoe 
gevolgd hebben en een certificaat hebben ontvangen van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, bij de Burgerlijke Stand 
zijn ingeschreven als huwelijksambtenaar, voor hun religieuze 
gemeenschap. Dit betekent dat alleen de mensen die als 
huwelijks ambtenaar van de EBG staan ingeschreven, 
huwelijken in een EBGkerk kunnen voltrekken. Gemeente-
leden die niet eerst naar de Burgerlijke Stand willen gaan om 
pas daarna hun huwelijk te laten inzegenen, kunnen contact 
maken met één van de huwelijksambtenaren van de EBG, die 

alle formaliteiten regelt. Het huwelijk mag door de eigen 
gemeentepredikant worden ingezegend, maar de religieuze 
huwelijksambtenaar moet daarbij aanwezig zijn, omdat die de 
verklaring dat het huwelijk volgens de regels van de EBG is 
gesloten, moet afgeven. 

EBG en Plantage La Prosperité 

Op zaterdag 21 januari vond er een bespreking plaats tussen 
delegaties van het Provinciaal Bestuur en het bestuur van de 
plantage La Prosperité. In 1858 werd een deel van deze plantage 
door de eigenaar aan de EBGS geschonken, dat Bersaba 
genoemd werd. In hetzelfde jaar werd het kerkgebouw te 
Bersaba ingewijd. Sinds toen is er een nauwe samenwerking 
geweest tussen de gemeenschap van La Prosperité en de 
gemeente Bersaba. De gemeente beschikt sinds kort weer over 
een vaste voorganger in de persoon van zr. Cornelly Pinas. In de 
bespreking zijn er afspraken gemaakt om nauwer samen te 
werken ten einde de ontwikkeling van zowel plantage als 
gemeente te bevorderen.

Uit de wereldwijde Uniteit
Uniteitsgebedswacht

08.02 – 25.02 Suriname
25.02 – 14.03 West-Tanzania 
15.03 – 22.03 Alaska
22.03 – 31.03 Europees-Continentale Provincie (met Ramallah)
01.04 – 14.04 Oostelijk Caribisch Gebied 

Uit de oecumene
Levenseinde 

Theo Boer (protestant), Nienke Nieuwenhuizen (oud-
katholiek) en George Brink (rooms-katholiek) gaan op 15 
februari van 16.00 uur tot 18.00 uur in gesprek in de Bergkerk 
in Amersfoort met deskundigen en belangstellenden over de 
laatste levensfase en de vraag wat ›voltooid leven‹ impliceert. 
Het gesprek helpt de kerken om toe te werken naar een verdere 
publieke verkenning.

Church 

Wat bedoel je precies als je de kerk sacramentele waarde 
toekent? Dat is één van de vragen waar de kerken zich landelijk 
verder over willen bezinnen aan de hand van het rapport The 
Church. De Raad heeft dat in de laatste vergadering besloten. 
Een bezinning op de kerk sluit aan bij internationale discussies 
en kan mensen in Nederland helpen om de waarde van de kerk 
goed onder woorden te brengen. De Raad van Kerken stuurt de 
Wereldraad een schrijven over de verdere aanpak in Nederland.

Dudok, Den Haag: verkiezingsdebat op 14 februari, 

van 19.30 ‐ 22.00 uur. 

De Duitse televisie komt met een cameraploeg. De volgende 
politici doen mee met het debat van de Raad van Kerken op 14 
februari: Artikel 1 (Sylvana Simons), D66 (Pia Dijkstra), Groen 
Links (Zihni Ozdil), CDA (Chris van Dam), ChristenUnie 
( Joël Voordewind), Libertarische Partij (Robert Valentine), 
Nieuwe Wegen (George van Leeuwen), PvdA (Ahmed 
Marcouch), SGP (Bert Jan Ruissen), SP (Ronald van Raak) en 
VVD (Ockje Tellegen). Vanuit de kerken praten mgr. Hans van 
den Hende, ds. Karin van den Broeke en ir. Kees Nieuwerth 
mee. Thema's: armoede, integratie en vrede en veiligeheid. Wilt 
u er bij zijn? Opgave via rvk@raadvankerken.nl Inloop vanaf 
19.00 uur met koffie/thee. Na afloop napraten met drankje en 
hapje. 
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Boodschap

De Raad van Kerken heeft een boodschap opgesteld bij de 
aanstaande verkiezingen. Twee zinnen daaruit: »Het zou 
jammer zijn als de vorm in plaats van de inhoud komt.« En 
»We zijn ons bewust van de nood bij een groeiende groep 
landgenoten, die het gevoel heeft geen toegang te hebben tot 
autoriteiten en tot politici die beslissingen nemen die gevolgen 
hebben voor hun mogelijkheden en onmogelijkheden in het 
leven.« 

Vastenboek

Er is een boekje speciaal voor de vastentijd gemaakt richting 
Pasen over pelgrimage. De Oud-Katholieke Kerk heeft het 
voortouw genomen, en er zijn bijdragen uit de breedte van de 
Raad van Kerken opgenomen. Het boekje is te koop bij de 
Oud-Katholieke Kerk en in de boekhandel voor € 7,50. 
Bestelling ook mogelijk via rvk@raadvankerken.nl 

Kerkproeverij 

De Engelse campagne »Back to Church« gaat in Nederland 
lopen onder de noemer »Kerkproeverij«. De speciale laag-
drempelige zaterdag en zondag wordt gehouden in het weekend 
van 10 september (tweede weekend september). EO en KRO 
begeleiden deze campagne waaraan plaatselijke kerken kunnen 
meedoen. De voorbereidingen zijn opgestart. Geïnteresseerden 
kunnen zich bij de Raad van Kerken opgeven voor een gratis 
abonnement op een digitale nieuwsbrief, die vanaf heden 
maandelijks verschijnt tot 1 oktober 2017. Uk kunt meer lezen 
op de site van de Raad van Kerken
http://www.raadvankerken.nl/pagina/4240/back_to_church___kerkproeverij
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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, de laatste zondag van de 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 1e en 3e 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).


