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Hiermee worden de Besluiten en Verklaringen van de Synode van de 

Evangelische Broeder-Uniteit op haar vergadering van 26 mei tot en met  

2 juni 2018 in Herrnhut  gepubliceerd. Zij is de Europees-Continentale 

Provincie van de wereldwijde Evangelische Broedergemeente (ECP) 

Overeenkomstig § 1420,2 van de Kerkorde (KO) van de ECP treden zij 

met deze publicatie in werking.  

 

Het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broeder-Uniteit 

 

Michael Schmorrde (voorzitter) 

 

Bad Boll, Herrnhut en Zeist, augustus 2018   
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I. UNITEIT, ZENDING, PROVINCIE, OECUMENE 
 

1 

De Synode dankt de zendingsgenootschappen van de Europees-

Continentale Broeder-Uniteit, de EBF in Zweden, het ZZg in 

Nederland, HM in Mission 21 in Zwitserland, BDM in Denemarken en 

HMH in Duitsland voor hun interessante verslagen. 
 

Alle zendingsgenootschappen van de ECP hebben aan de 

Zendingsconferentie in november 2017 in Kaapstad deelgenomen en 

doen verslag van de impulsen die daarvan uitgegaan zijn. Het ZZg 

heeft dagelijks over de conferentie via de sociale media geïnformeerd. 

Wij willen graag de gemeenten aanbevelen zich te verdiepen in de 

papers ‘Unity Mission Agreement' en 'Het christelijke getuigenis in een 

multireligieuze wereld'. Met zorg hebben wij vernomen van de 

omstandigheden in Kongo, een burgeroorlog-gelijkende situatie en de 

politieke veranderingen in Tanzania. Wij vragen de gemeenten in hun 

voorbeden de zusters en broeders daar te gedenken. 
 

Het verheugt ons te vernemen dat jongeren vrijwilligerswerk binnen 

andere provincies vervullen. Wij zijn blij over nieuwe mogelijkheden 

daartoe in Suriname. 
 

Wat veel indruk op ons maakte was de maandenlange inzet van zuster 

en broeder Klinger (Königsfeld) in Tanzania. Zij willen graag verslag 

daarover uitbrengen binnen de gemeenten. 
 

Dankbaar hebben wij kennis ervan genomen dat het werk van de 

zendingsorganisaties door giften uit andere kerken en door vrienden 

van de zending ondersteund wordt. 
 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar alle medewerkenden bij de 

zendingsgenootschappen voor hun betrokken inzet. 
 

2 

Het Provinciaal Bestuur wordt verzocht het proces over de 

positiebepaling van de ECP binnen de wereldwijde Uniteit, 

gebaseerd op het document “A Discussion Paper on the Role of the 

Worldwide Unity”, voort te zetten. Voor de Europees-Continentale 

Provincie wordt de uitwisseling daarover op verschillende niveaus van 

de provincie gestimuleerd waar het Provinciaal Bestuur dat relevant 

vindt. 
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Verder wordt het Provinciaal Bestuur verzocht de aanbevelingen die uit 

de discussies over het aangegeven document voortvloeien, in een 

verslag te bundelen en aan de Unity Board te sturen. 
 

Wij verheugen ons zowel over de vele gelegenheden van uitwisseling 

en wederzijdse internationale relaties als ook over de vruchtbare arbeid 

binnen verschillende organen van de wereldwijde Uniteit. Wij bevelen 

alle provincies aan deze activiteiten verder uit te bouwen. 
 

3 

Het Provinciaal Bestuur wordt opgedragen, de gemeenten te vragen het 

thema 'Interreligieuze Dialoog' in haar eigen context te bespreken. 
 

Als gespreks-hulp en -basis wordt daartoe het document 'Het christelijk 

getuigenis in een multireligieuze wereld' aan de gemeenten en 

zendingsgenootschappen gestuurd. 
 

De gemeenten worden verzocht een verslag van het gespreksproces 

rondom het thema 'Interreligieuze Dialoog' voor 1 juni 2019 aan het 

Provinciaal Bestuur te sturen. De Theologische Commissie heeft 

vervolgens de opdracht deze verslagen samen te vatten tot één verslag, 

respectievelijk een voorstel over het thema 'Interreligieuze Dialoog' te 

formuleren voor de Synode in 2020. 
 

De Synode is zich bewust van het feit dat de interreligieuze dialoog 

zusters en broeders bezorgdheid kan opleveren. Voor deze bezorgdheid 

is plaats binnen onze kerk. Met elkaar willen we bidden en Gods 

richting in deze aangelegenheid vragen. 
 

4 

De synode stuurt de volgende Brief aan de “Stiftung Diakonissenanstalt 

EMMAUS” en de “Stiftung Herrnhuter Diakonie”: 
 

Wij danken voor de verslagen over het werk in uw stichtingen. In alle 

instellingen van deze stichtingen wordt belangrijk diaconaal werk voor de 

ECP gedaan. Wij danken de verantwoordelijken en alle medewerkers voor 

hun groot engagement. Voor uw verdere arbeid en alle aanstaande 

projecten wensen wij een goed resultaat en Gods zegen. 
 

De Synode van de Europees-Continentale Provincie van de 

Broedergemeente 
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II. GEMEENTEN EN GEMEENTELEVEN 

 

5 

De Theologische Commissie krijgt de opdracht zich met de praktijk van 

het inzamelen van collecten in onze Provincie bezig te houden en daarbij 

de volgende aspecten in ogenschouw te nemen: 

 

 De veelvormigheid van de praktijk in onze Provincie 

 De geestelijke (theologische, spirituele, liturgische) dimensie van het 

‘geven’ (2 Kor. 9,7) 

 De verbinding van de inzameling van de collecten in de eredienst met 

de praktijk van het financiële rentmeesterschap in onze kerk. 

Doel is een positiebepaling te ontwikkelen die als impuls tot gesprek in de 

gemeenten kan dienen, alsmede tot verdere verwerking van dit thema in de 

Liturgische Commissies, de “Deutsche Konferenz” en andere gremia.  

 

 

III. THEOLOGIE EN LITURGIE 

 

6 

De synode dankt de Theologische Commissie voor haar werk gedurende 

de achterliggende synodeperiode, vooral voor het maken van de 

Avondmaalflyers. De Synode verzoekt de Theologische Commissie om op 

passende wijze deel te nemen aan het gesprek over het Strategieplan. 
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De synode dankt de leden van de Intersynodale commissie voor 

liturgische vragen voor hun werk in de afgelopen twee jaren. 

 

De Synode geeft het Provinciaal Bestuur de opdracht, opnieuw een 

Intersynodale commissie voor liturgische vragen (Duitstalig gebied) 
in te stellen. 
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Deze commissie geeft ze de volgende overwegingen mee: 

 

1. De Synode beveelt aan om verder te werken aan de lopende 

actualisering van het Liturgische Handboek. Daarbij vraagt zij om 

een samenwerking met de Nederlandse liturgische commissie. 

 

2. De Synode verheugt zich in de betrokkenheid bij het nadenken 

over een zelfstandige “liturgie voor de zegening van 

homoseksuele relaties” en moedigt de commissie aan deze 

thematiek ook verder in het oog te houden met de vraagstelling: 

Hoe kan Gods zegen in nieuwe Casualia-situaties tot uitdrukking 

worden gebracht? 

 

3. De Synode vraagt om een analyse van de situatie rond onze 

zangdiensten en om impulsen voor een herijking van deze traditie 

in onze Gemeenten. 
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De Synode dankt de leden van de Intersynodale Liturgische Commissie 

hartelijk voor hun werk. 

 

De Synode geeft het Provinciaal Bestuur de opdracht, opnieuw een 

Intersynodale Liturgische Commissie voor Nederland in te stellen.  

 

Aan deze commissie geeft zij de volgende overwegingen mee:  

 

- De Synode betreurt dat het werk aan een nieuw gezangboek is 

stopgezet. Zij bemoedigt de Liturgische Commissie om naar wegen 

te zoeken waarlangs de liederenschat van de Broedergemeente in 

Nederland gewaarborgd blijft.  

 

- De Synode pleit voor het voorzetten van het werk aan het Liturgisch 

Handboek voor Nederland en zou zich verheugen als het daarbij tot 

een samenwerking komt met de Duitstalige Intersynodale 

Liturgische Commissie. 
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IV. MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 
 

9 

Respect hebben voor en het behouden van de ons toevertrouwde 

schepping is onze gemeenschappelijke opdracht. Zo is het ook 

verankerd in het visie document van de Evangelische 

Broedergemeente. 
 

De administratie, de instellingen en de bedrijven binnen de 

Broedergemeente worden verzocht hun werk te toetsen op 

duurzaamheid en een strategie te ontwikkelen om deze binnen hun 

respectievelijke werkgebieden verder te ontwikkelen en te integreren in 

hun (ondernemings-) doelstellingen. Het inwinnen van extern advies 

zou hierbij behulpzaam kunnen zijn. Hierbij zouden met name 

ondersteuningsmogelijkheden kunnen worden gebruikt, die worden 

geboden door het besluit van de 12e EKD-synode over 

klimaatrechtvaardigheid. 
 

Zij worden verzocht voor het eind van 2019 feedback te versturen naar 

de werkgroep ,,Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping“ 

zodat er tijdens de Synode van 2020 een compilatie daarvan 

gepresenteerd kan worden, ter verrijking van de wederzijdse kennis. 
 

10 

Respect hebben voor en het behouden van de ons toevertrouwde 

schepping is onze gemeenschappelijke opdracht. Zo is het ook 

verankerd in het visie document van de Evangelische 

Broedergemeente. 
 

Aan de gemeenten wordt gevraagd om een duurzaamheidscontrole 

uit te voeren en concrete doelen te stellen voor de manier waarop 

duurzaam handelen in hun gemeente versterkt kan worden. 

De controle lijst voor duurzaam handelen in de gemeenten van de 

werkgroep “Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de schepping” 

wordt daarbij aanbevolen. 

De gemeenten worden verzocht voor het eind van 2019 feedback te 

versturen naar de werkgroep ,,Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de 

Schepping“ zodat er tijdens de Synode van 2020 een compilatie 

daarvan gepresenteerd kan worden, ter verrijking van de wederzijdse 

kennis. 
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De Synode heeft tijdens haar zitting van 2016 besloten om “toekomstige 

Synodezittingen duurzaam, klimaatvriendelijk en naar gerechtigheid 

strevend” te organiseren. Het Provinciaal Bestuur wordt gevraagd om de 

duurzaamheidinspanningen van de Synode in 2018 te evalueren, 

volgens B&V 15/2016. De resultaten van deze evaluatie en de ervaringen 

van de Synode in 2018 zullen beschikbaar worden gesteld voor andere 

events. Het doel om Synoden en andere regionale en internationale events 

van de Broedergemeente duurzaam vorm te geven, zal worden voortgezet. 

 

12 

De Synode is verheugd over de voortzetting van de functie van 

commissaris voor het vluchtelingenwerk. Zij heeft nota genomen van het 

verslag van commissaris Stephan Theo Reichel en bedankt daarvoor. Zij 

bedankt iedereen die betrokken is bij het werk met vluchtelingen, in het 

bijzonder die gemeenten die kerkasiel hebben verleend en nog verlenen. 

 

In het licht van vele actuele en dringende kwesties – bijvoorbeeld als het 

gaat om ethische beslissingen die het begin en het einde van het leven 

betreffen of hoe om te gaan met populisme - krijgt het Provinciaal Bestuur 

de opdracht om de gemeenten te ondersteunen, op een gepaste manier over 

deze onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan en tot antwoorden te 

komen, die overeenkomen met het geloof in Jezus Christus. 

 

Concrete voorbeelden zijn: 

 Vorming van regionale werkgroepen 

 Gemeentedagen 

 Activiteiten in het jeugdwerk 

 Counseling voor Oudstenraden 

 Gebruikmaken van vakmensen en netwerken 

 

13 

Het Provinciaal Bestuur wordt opgedragen de digitalisering binnen de 

Broedergemeente te bevorderen ter ondersteuning van duurzaamheid. 
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V. SYNODE, PROVINCIAAL BESTUUR, KERKORDE,  

REGLEMENTEN 
 

14 

De synode dankt het Provinciaal Bestuur voor het uitgebreide verslag 

van de werkzaamheden.  
 

De synode is verheugd dat: 

 Nederlandse studenten van Surinaamse afkomst de Theologische 

opleiding volgen 

 Stageplekken voor het vicariaat van de studenten zijn gecreëerd in 

Nederland en Suriname 

 Het programma Scipio in de hele provincie wordt ingevoerd.   

 

De Synode betreurt het dat het voornemen tot het komen van een 

lekenopleiding (B&V 10/2016) in Duitsland nog niet is uitgewerkt.  
 

De Synode waardeert de betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers 

die binnen de ECP sinds de afgelopen Synode op verscheidene plaatsen en 

veelvormige wijze was waar te nemen. Zij erkent dat vluchtelingenwerk 

een belangrijke dienst in de geest van Jezus Christus is. Zo is deze dienst 

ook een bijzondere belijdenis van ons geloof.  
 

Daarom is het voor de Synode belangrijk alle personen die hierbij 

betrokken zijn een hartelijke dank uit te spreken. Daarnaast is het voorde 

synode belangrijk allen in de kring van de Broedergemeente tot deze dienst 

aan te moedigen en allen die deze dienst vorm geven veel kracht toe te 

wensen.  
 

De Synode vraagt het Provinciaal Bestuur om een eigen 

vluchtelingenbeleid verder uit te werken. 
 

15 

Het Provinciaal Bestuur krijgt de opdracht, aan het zo genoemde 

strategieplan verder te werken. De op de Synode bewerkte documenten 

worden in dit proces meegenomen. Voor de Synode is het vooral 

belangrijk, de gemeenten, gemeenschapsvormen en organen zeer spoedig 

bij het proces te betrekken. 
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De synode besluit de volgende richtlijn: 
 

Richtlijn voor de werkzaamheden van de intersynodale 

Voordrachtscommissie 
 

In deze richtlijn worden de werkzaamheden van de Intersynodale 

Voordrachtscommissie geregeld.  
 

–  Samenstelling: De Synode kiest minstens vijf leden, overeenkomstig 

§ 1417,24 KO, voor deze commissie, tevens minstens twee 

plaatsvervangers. In de samenstelling van de commissie zal er rekening 

moeten worden gehouden met de grootte van verschillende regio’s van 

de Europees-Continentale Provincie, evenals met de vaardigheden en 

ervaring op het gebied van leidinggeven en zielzorg. Een brede 

personenkennis is aan te bevelen. 
 

 De meerderheid van de leden van de commissie dient te bestaan uit 

leden van de Synode. Minstens één lid van de Intersynodale 

Voordrachtscommissie moet lid zijn van de Synodale 

Voordrachtscommissie tenzij er gegronde redenen zijn waarom dit niet 

mogelijk is. 
 

 De verkiezing vindt plaats aan het begin van de synodale periode voor 

de duur van de synodale periode. Zijn opdracht eindigt met de laatste 

Synodezitting, op welke de nieuwe verkiezing plaatsvindt.  

 

De regeling om vervanging te organiseren gebeurt pas op het moment, 

als de afwezigheid van commissieleden voor een lange termijn gepland 

of definitief is; de vervanging organiseert de commissie zelf. 
 

– Taken: De Intersynodale Voordrachtscommissie organiseert de 

voorbereiding van alle verkiezingen, die tijdens de Synode 

plaatsvinden, die uitdrukkelijk in de Kerkorde worden genoemd of door 

een besluit van de Synode worden gehouden. 
 

In het bijzonder zijn dat: 

 de verkiezingen van de leden van het Provinciaal Bestuur 

(§§ 1417,8;1435-1437 KO) 

 de verkiezingen van de bisschoppen (§§ 1417.6; 689 KO).  
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 de verkiezingen van de intersynodale commissies (de Financiële 

Commissie (§§ 1417,10; 1422-1423 KO), de Theologische 

Commissie (§ 1417.23, 1428 KO), de Voordrachtscomissie  

(§ 1417,24 KO), de Intersynodale Commissie van Beroep (§§ 1417,8; 

1550 KO)). Voor de verkiezingen kunnen profielschetsen worden 

opgesteld. Verkiezingen voor synodale commissies volgens 

reglement van orde van de Synode, vallen niet binnen het taken 

gebied van de Intersynodale Voordrachtscommissie, als de Synode 

niet anders besluit. 
 

–  Voorzitterschap: Der Commissie zorgt zelf voor een voorzitter, 

plaatsvervangende voorzitter en notulist.  
 

–  Integriteit/verzwegenheid: De voorbereidingen van een verkiezing 

vallen onder een hoge mate van vertrouwelijkheid. De leden van de 

commissie zijn verplicht tot geheimhouding voor onbepaalde tijd; dit 

geldt ook indien het lidmaatschap in deze commissie is beëindigd. Dit 

geldt ook voor de inhoud van de notulen en alle kontakten in 

schriftelijke vorm. Al hetgeen de leden van de commissie schriftelijk 

hebben genoteerd, dient bij het beëindigen van het lidmaatschap van de 

commissie te worden vernietigd (papieren, bestanden ...) In de notulen 

en in publicaties van de commissie dient de privacy van de 

desbetreffende personen te zijn gewaarborgd. 
 

–  Procesbeschrijving en tijdspad: 

 De commissie stemt met het Synodebestuur de voorbereidingen voor de 

verkiezingen af en legt een tijdspad voor. 
 

Voor het werk van de commissie geldt in de regel het onderstaande 

procesverloop: 

a. Een aanschrijven met kiesoproep aan de gemeenten en instellingen 

wordt verspreid. In voorkomende gevallen kunnen officiële 

uitschrijvingen noodzakelijk zijn. Ook is de inschakeling van een 

recruitment organisatie mogelijk. Deze uitschrijvingen worden met 

het Provinciaal Bestuur en het Synodebestuur afgestemd. 

b. Bij de verkiezing van bepaalde ambten zoekt de commissie de 

ondersteuning van het desbetreffende orgaan (bv. Intersynodale 

Financiële Commissie § 1425.1). 

c. De commissie bekijkt binnenkomende voorstellen, kan echter ook 

zelf actief worden bij het zoeken naar kandidaten. 
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d. Met geschikte kandidaten worden selectiegesprekken gevoerd; 

hiervoor kunnen in sommige gevallen vakmensen betrokken worden. 

Deze gesprekken kunnen ook delegeert worden naar andere 

intersynodale commissies. In deze gesprekken wordt de mate van 

bereidwilligheid (m.b.t. o.a. de plaats van werken, familiesituatie, 

gereduceerde tijd van aanstelling) en de geschiktheid voor de 

verkiesbare taak of het verkiesbare ambt.  

e. Na bespreking van de gesprekken stelt de commissie een voorstel met 

kandidaten op. Deze wordt op tijd aan het Synodebestuur 

doorgestuurd. 

f. De commissie helpt bij het opzetten van de presentatie van de 

kandidaten. 

g. Afsluitend geeft de commissie een verslag aan de synode t.a.v. het 

synodebestuur, waarin alle kiesvoorstellen opgenomen zijn. 
 

Bij de voordrachten zal de commissie erop letten, dat in de regel meer 

kandidaten voor een taakgebied / ambt genoemd worden als te kiezen 

personen. Bij een herkiezing kan daarvan afstand worden gedaan. 

De Synode kan tijdens de zitting de kandidatenlijst door de synodale 

voordrachtscommissie laten aanvullen. 
 

In het geval van het niet slagen van een verkiezing legt de Synode het 

kader vast voor nieuwe verkiezingen. 
 

–  Geldigheid: Deze richtlijn wordt van kracht na publicatie in 

overeenstemming met § 1420,2 KO; tegelijkertijd vervallen hiermee 

alle voorgaande regelingen.  
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Theologische Commissie in de Kerkorde 
 

De Kerkorde wordt als volgt aangevuld: 
 

3.5.2.4 De Theologische Commissie   

 

§ 1428 

1. Voor een diepgaande beraadslaging over theologische vraagstukken 

zet de Synode een Theologische Commissie als intersynodale 

commissie in. Deze bestaat uit zes tot acht gekozen leden en drie 

leden die ambtshalve zitting hebben in de commissie. Daarbij is op 

een adequate vertegenwoordiging van Synodeleden te letten. 
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2. De Synode kiest op de eerste zitting van een Synodeperiode 6 tot 8 

leden voor de Theologische Commissie. Deze moeten lid zijn van de 

Broeder-Uniteit. Daarbij moet erop worden gelet dat de 

samenstelling van de commissie de diversiteit van de provincie 

reflecteert en ook een evenwichtige verhouding tussen het Duitse en 

Nederlandse taalgebied bestaat. 

 

3. Daarbij komen ambtshalve een lid van het Provinciaal Bestuur, een 

bisschop (m/v) en een door het Provinciaal Bestuur beroepen 

studiecoördinator (m/v).  

 

4. De opdracht eindigt met het einde van de Synodezitting waarop een 

nieuwe verkiezing heeft plaatsgevonden. 

 

5. De Synode kan bepaalde onderwerpen ter behandeling overdragen 

aan de Theologische Commissie. Bovendien kan de Theologische 

Commissie uit zichzelf vraagstukken oppakken, die zij voor het leven 

en de getuigenis van de Broeder-Uniteit belangrijk vindt. Ook het 

Provinciaal Bestuur wint bij inhoudelijke kwesties advies in bij de 

Theologische Commissie (vgl. § 1439,23).   

 

6. Om de werkwijze te regelen stelt de commissie een reglement van 

orde op. 
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Afstemming verkiezingstermijnen Oudstenraad en Synode 

 

De Kerkorde wordt als volgt gewijzigd: 

 

§ 1454 

Lid 4 wordt als volgt herzien: 

Als een gemeente de nieuwe verkiezing tot een latere datum wenst uit te 

stellen of naar een vroeger tijdstip wil verschuiven, kan het Provinciaal 

Bestuur de ambtsperiode van alle gekozen Oudstenraadsleden verlengen of 

verkorten met een maximum van één jaar. Hiervoor is een besluit van de 

Oudstenraad vereist en, in het geval van een verkorting, de schriftelijke 

toestemming van alle gekozen Oudstenraadsleden. 
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Vertegenwoordiging van de jeugd op de Synode 
 

De Kerkorde wordt als volgt gewijzigd: 
 

§ 1403 

Nr. 3b) wordt als volgt herzien:  

één vertegenwoordiger van de jeugd uit ieder land van de Europees-

Continentale Broeder-Uniteit 
 

§ 1402 

Lid 2 wordt als volgt herzien: 

Alle leden van de Synode moeten gedoopte christenen zijn en  lid van 

de Europees-Continentale Broeder-Uniteit respectievelijk een van haar 

gemeenschapsvormen (§ 1002.1). 
 

- Einde van de wijzigingen in de Kerkorde - 
 

Verder besluit de synode:  

Het benoemen van de vertegenwoordigers van de jeugd moet - als het 

mogelijk is - gebeuren voor de komende Synodezitting. Als hierdoor in 

samenhang met § 1402.4 tijdelijk meer afgevaardigde komen, dan 

blijven deze voor de duur van deze Synodeperiode.  
 

De verhoging van de kosten door de vergroting van de 

jeugdvertegenwoordiging zullen in deze synodale periode uit het 

toekomstfonds worden gefinancierd, omdat het gaat om de binding van 

de jeugd aan de kerk.  
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Jeugdwerk in de Kerkorde 

 

De Kerkorde wordt als volgt gewijzigd: 
De §§ 1606 – 1608 worden als volgt herzien:  

 

§ 1606 

1 De jeugd is deel van de gemeente. De gemeente begeleidt de jongeren op hun 

levensweg en staat hen in de verschillende levenssituaties terzijde. 

 

2  Jongeren hebben behoefte aan een open, uitnodigende en begripvolle 

gemeente waarbinnen zij de ruimte krijgen om eigen ervaringen op te doen 

ten aanzien van geloof en om eigen vormen van gemeenschap te ontwikkelen. 



 

18 

 

3 De gemeente streeft ernaar impulsen en ideeën van jongeren op te 

pakken en jongeren bij de ontwikkeling van het leven binnen de 

gemeente te betrekken. 

 

4  De gemeente moedigt jongeren aan om verantwoordelijkheid te 

aanvaarden en steunt hen bij het uitgroeien tot volwaardige en actieve 

leden van de gemeente. Het is de bedoeling dat de jongeren in de 

Oudstenraad vertegenwoordigd worden (§ 1453,7). 

 

§ 1607 
1  Het jongerenwerk schept voor jonge mensen de mogelijkheden kennis te 

nemen van het leven dat Jezus Christus biedt. Daarbij is het de 

bedoeling dat duidelijk wordt hoe het christelijk geloof kan bijdragen 

aan een volwaardig leven en tevens dat het de individuele mens serieus 

neemt en hem bij de persoonlijke, sociale en maatschappelijke 

ontwikkeling kan ondersteunen. 

 

2  In de verkondiging en de pastorale zorg richt het jongerenwerk zich op 

het individu. Daarbij is het streven naar jongeren te luisteren en hen te 

laten weten wat het Evangelie in hun levenssituatie voor hen kan 

betekenen. Op zijn gebied neemt het jongerenwerk ook taken van 

geloofsbevestigend handelen op zich (§§ 1665-1666). 

 

3  Het jongerenwerk biedt jonge mensen een geestelijk thuis en 

gemeenschap, onafhankelijk van hun woonplaats. 

 

4 De Broedergemeente streeft ernaar jongeren te begeleiden bij hun 

beroepskeuze, opleidingen en passend werk. 

 

5  De Broeder-Uniteit biedt de mogelijkheid dat jongeren de kerk leren 

kennen door mee te werken in gemeenten, instellingen en projecten, ook 

in internationaal verband. 

 

6  Het jongerenwerk richt zich ook missionair aan buitenstaanders. Het 

nodigt jongeren uit het christelijk geloof en de gemeente te leren 

kennen. 
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§ 1608 

1  Het jongerenwerk in de Broedergemeente wordt in de gemeenten en 

regio’s van de Europees-Continentale Provincie verricht. Er wordt 

gestreefd naar de vorming van een netwerk dat de gehele provincie 

omvat. 

 

2 De Oudstenraden en het Provinciaal Bestuur zorgen op hun niveau voor 

het scheppen van de randvoorwaarden voor het jongerenwerk. 

 

3  De Oudstenraad kan plaatselijke jeugdwerkers benoemen en het 

Provinciaal Bestuur landelijke jeugdwerkers. 

 

4  Het jongerenwerk in de gemeente wordt in vergaande mate 

vormgegeven door de jongeren zelf. Zij zijn met de predikanten en 

Oudstenraden daar medeverantwoordelijk voor. 

 

5  In de regio’s kan het jongerenwerk worden georganiseerd in eigen 

structuren. Deze kunnen vastgelegd worden in regelementen met 

toestemming van het Provinciaal Bestuur. 

 

6  Jongeren tot 30 jaar worden bij de Synode van de Broeder-Uniteit 

vertegenwoordigd (§ 1403,3b). 

 

7 Het jongerenwerk is verbonden met dat van de Broedergemeente 

wereldwijd en met andere christelijke kerken en organisaties. 
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Het Provinciaal Bestuur van de ECP wordt opgedragen een concept te 

ontwikkelen ter archivering van elektronische (digitale) documenten en 

daarbij het archief van de Uniteit en de ICT van de ECP te integreren. 
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Correctie van fouten in Besluiten en Verklaringen 

 

§ 1420 KO wordt aangevuld met het volgende lid 3: 

 

Het Provinciaal Bestuur is gemachtigd, voorafgaande aan de publicatie van 

de “Besluiten en Verklaringen”, correcties van drukfouten, vertaalfouten 

en overduidelijke onjuistheden in de besluiten van deze Synode en in de 

Kerkorde met toestemming van het Synodebestuur van deze Synodezitting 

uit te voeren. De op deze manier gedane correcties in der Kerkorde moeten 

samen met de besluiten van deze Synode in “Besluiten en Verklaringen” 

worden gepubliceerd. 

 

- Einde van de wijzing van de Kerkorde - 

 

Verder besluit de Synode: 

Dit besluit treedt meteen in werking. 

 

VI. FINANCIËN 
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De in besluit 20/2016 onder 5. en 6. gevraagde actualisering van de 

aandeelpercentage van de uniteitsbijdrage per gemeente in Nederland 
wordt met maximaal twee jaar uitgesteld. Het tijdstip van herverdeling 

wordt door het Provinciaal Bestuur in overleg met de gemeenten bepaald. 

Het proces moet uiterlijk op 31 december 2019 afgesloten zijn. 

 

VII. DECHARGE 

 

24 

De Synode dechargeert op aanbeveling van de Intersynodale Financiële 

Commissie overeenkomstig § 1425,4 en 5 KO het Provinciaal Bestuur 

voor de boekjaren 2015 en 2016. Eveneens verleent de Synode ook 

decharge aan de leden van het Provinciaal Bestuur voor het in de 

verschillende afdelingen van hun verantwoorde werk alsook voor hun 

gezamenlijk getroffen besluiten gedurende de afgelopen twee jaar. 
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Die Synode dechargeert de Intersynodale Financiële Commissie 

overeenkomstig § 1426,2 KO. 

 

VIII. VERKIEZINGEN 
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Voor de Synode 2020 wordt de verkiezing van een bisschop (m/v) van de 

Broeder-Uniteit geplant. De Intersynodale Voordrachtscommissie wordt 

gevraagd om deze verkiezing voor te bereiden. 
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De synode kiest overeenkomstig § 1436,1 KO voor de periode van zes jaar 

als lid van het Provinciaal Bestuur: 

 

 Benigna Carstens 
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De synode kiest overeenkomstig § 1415 KO en § 1 van het Reglement van 

orde een bestuur voor de volgende Synodezitting. De leden van dit 

bestuur zijn: 

Peter Vogt, voorzitter 

Nelly Cambridge 

Johannes Näumann  

 

29 

De Synode kiest overeenkomstig § 1417,23 KO voor de duur van zes jaar 

als leden van de Theologische Commissie: 

 

Damaris Enkelmann 

Rita Harry 

Henna van Hell 

Volker Krolzik 

Peggy Mihan 

Rhoïnde Mijnals-Doth 

Sandra Oosterwolde 

Johann Waas 
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30 

 

Die Synode kiest overeenkomstig § 1417,23 KO voor de duur van zes jaar 

als leden van de Intersynodale Voordrachtcommissie: 

 

Hedwig Callender 

Gerda Codrington 

Ivonne Stam 

Barbara Reeb 

Friedrich Waas 

Plaatsvervanger: Katharina Kronbach 
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De Synode kiest overeenkomstig § 1423 KO voor de duur van zes jaar als 

leden van de Intersynodale Financiële Commissie: 

 

 

Leden van de Synode:  Patrick Blümel  

 Lydia Pont  

 Astrid van van der Vijver 

 

 Plaatsvervanger: Hans Rudolf Stähelin  

   Immanuel Vollprecht  

 

Vertegenwoordiger gemeentedienaren:  

 Niels Gärtner  

 Plaatsvervanger: Friedemann Hasting  

 

vier onafhakelijke vakmensen: Alexander Künzel  

 Dietlinde-Bettina Peters 

 Jan-Thomas Walther  

  Stephan Wilinski   
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De Synode kiest overeenkomstig §§ 1550 und 1437,1 KO voor een termijn 

van zes jaar in de Intersynodale Commissie van Beroep  

 

 

Juridisch deskundige: Ulrike Weber-Beck 

 Plaatsvervanger: Dietlinde-Bettina Peters 

Vertegenwoordiger  

gemeentedienaren:  Markus Gill  

 Plaatsvervanger: Jill Vogt   

 

Overige leden  Nelly Cambridge 

Brigitte Lenz-van Wageningen 

Christiane Paul-Klingner 

Plaatsvervanger: Hedwig Callender 

  

   

    

 

 

Opdrachten aan: 

Synode: 26 

Provinciaal Bestuur: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23 

Gemeenten / instellingen / bedrijven: 1, 3, 9, 10  

Theologische Commissie: 3, 5, 6 

Voordrachtscommissie: 26 

Commissies voor liturgische vragen: 7, 8 

Werkgroep “Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de schepping”: 9, 10 


