Waarlijk vrij?
Geroepen om gezamenlijk
op weg te gaan…
De Broedergemeente van schuld belijden
naar een verbindende gemeenschap!

Conferentie in het kader van het proces voor
gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping
Abdijhof Mariënkroon – 31 oktober t/m 3 november 2019

Een tweede conferentie over de Broedergemeente en het slavernijverleden, op
weg naar een kerk van waarlijk vrije zusters en broeders? Ja, u bent hiervoor
van harte uitgenodigd!
In het jaar 2012 heeft de Broedergemeente als opmaat tot de herdenking van
150 jaar afschaffing van de trans-Atlantische slavernij in Suriname en op de
voormalige Nederlandse Antillen een conferentie gehouden met de titel »De
EBG en het streven naar bevrijding«. Deze conferentie (Mennorode) had tot
doel: zicht te krijgen op de houding van de Broedergemeente ten aanzien van
de slavernij in de 18e en 19e eeuw en met elkaar over de pijn van het verleden
en de hoop voor de toekomst te spreken. In 2013 heeft het Provinciaal Bestuur
een verklaring uitgegeven. Een verklaring die de resultaten van de conferentie
oppakte en tot een aantal voornemens kwam m.n. om van de
Broedergemeente een kerk te maken, waar allen als vrije zusters en broeders
met elkaar omgaan. Alle leden van de Broedergemeente werden uitgedaagd
»in dit streven een gezamenlijke weg te bewandelen«. Daarbij werden ook een
aantal stappen beschreven.
De conferentie van dit jaar, 2019, zal een tussenstop op die weg moeten zijn:
stilstaan bij eerder genomen stappen, afspreken wat de volgende stappen
moeten zijn. Met de bedoeling aansluitend weer in beweging te komen
middels een gezamenlijk proces, waarin wij laten zien waar wij voor staan en
waar wij voor gaan. Deze conferentie is bedoeld een antwoord te helpen
vinden op vragen die wij op deze weg tegenkomen. Het daadwerkelijk op
‘ooghoogte’ delen met elkaar: van meningen, inzichten, vaardigheden, ideeën
en ook vragen. Daarbij willen wij dat de culturele inclusie in de
Broedergemeente een plaats krijgt: met aandacht voor diverse achtergronden
en leeftijden. Juist de jonge generatie willen wij bij dit proces betrekken.
Laten wij de verschillende handen ineenslaan, om van de Broedergemeente een
verbindende gemeenschap van vrije en gelijkwaardige zusters en broeders te
maken!

Voorlopig programma
Donderdag 31 oktober 2019 – Hervormingsdag
Tot 18:00 Aankomst, registratie, inchecken…
18:00 Geestelijke opening
18:30 Warme maaltijd
20:00 Inzoomen – aanleiding en doel conferentie
Johannes Welschen (Zeist)
21:30 Ontmoeting in gezellige sfeer
Vrijdag 1 november - Allerheiligen
08:00 Ontbijt
09:00 Dagopening
09:30 Deel I: Onze geloofsbeleving als Hernhutters - en de vrijheid
Wat houdt ons gevangen, wat kan ons vrijmaken?
Twee korte impulsen:
Christoph Reichel (Neu-Ulm)
Muriël Held (Paramaribo)
Interactie plenum
11:00 Koffiepauze
11:15 Verschillende ervaringen - verschillende perspectieven
12:30 Broodmaaltijd
14:00 Hoe gaat men in Groot-Brittannië met dit vraagstuk om?
- een impuls van Livingstone Thompson (Belfast)
Interactie plenum
14:30 Spoken Word
Groepen: Emancipatie anno 2019 - waar lopen wij tegenaan?
16:00 Koffiepauze
16:30 Groepen: Hoe kan het geloof ons helpen op weg naar vrijheid?
18:00 Warme maaltijd
19:30 Muzikale ervaring/Theater - Vrijheid in de taal van jonge mensen
Zaterdag 2 november - Allerzielen
08:00 Ontbijt
09:00 Dagopening
09:30 Deel II: Met het verleden de toekomst in - als waarlijk vrije mensen
Wat houdt ons gevangen, wat kan ons vrijmaken?
Twee korte impulsen:
Glenn Helberg (Amsterdam)
Mitchell Esajas (Amsterdam)
Interactie plenum
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Koffiepauze
Jonge mensen aan het woord:
Joey Hunsel (Den Haag)
Vallery Linger (Almere)
Broodmaaltijd
Spoken Word
Groepen: Hoe geven wij gestalte aan onze vrijheid?
In de Broedergemeente en in de omgeving waar wij leven
Koffiepauze
Groepen: Bespreekbaar maken van taboes, op zoek gaan naar kracht
Warme maaltijd
Liefdemaal met gasten

Zondag 3 november - 20e zondag na Trinitatis
08:00 Ontbijt
09:00 Deel III: De oogst - wat nemen wij mee, wat willen wij doen
Groepen: Wat nemen wij mee - individueel en als Broedergemeente?
Wat zijn de taken en waar liggen kansen en mogelijkheden?
11:00 Afsluitende Kerkdienst: Er is jou, mens, gezegd wat goed is
Rhoïnde Mijnals-Doth (Utrecht), Vallery Linger (Almere), Johannes
Welschen (Zeist)
12:00 Broodmaaltijd
13:00 Vertrek
Datum: 31 oktober t/m 3 november 2019
Locatie: Conferentiecentrum Abdijhof
Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk
Tijden: 31 oktober v.a. 17:00 uur; diner bij aankomst
03 november 13:00 uur; lunch bij vertrek.
Aan de deelname zijn kosten verbonden:
€ 125 per persoon (inclusief vervoer van en naar NS-station Den Bosch)
Voertalen: Nederlands en Duits (vertaling aanwezig)
Aanmelden via: info@ebg.nl of www.ebg.nl
Deze conferentie is georganiseerd door de Europees-Continentale Provincie van de
Evangelische Broedergemeente in samenwerking met het Zeister
Zendingsgenootschap

