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Het prille begin

Wonder
Heer,
het is niet de glimlach van het kind
of de kleuren van de bloem
die mij ontroeren.
De werkelijke ontroering
komt van het onzichtbare
scheppingswonder
dat zich schuilhoudt
in het levende.
Raak mij aan, Heer,
met die ontroering
en leer mij
een zinvol deel te zijn
van wat U heeft geschapen.
Toon Hermans

Je moet ergens beginnen. Dat moeten de vrouwen in Albanië hebben gedacht,
toen ze zo’n dertig jaar geleden hun eerste huiskamerbijeenkomst startten.
In het land waar tot enkele jaren daarvoor de uitoefening van godsdienst nog
bij wet verboden was, ervaarden zij het als een wonder om nu samen te komen
in Gods naam. Met een heel klein clubje familie en vrienden vierden ze hun
kerkdienst en deelden ze in hun geloof. En hun kinderen maakten voor het eerst
kennis met de verhalen uit de Bijbel (zie pagina 2).
Groei
Een van die kinderen was Dena Grillo Fortuzi. Binnenkort wordt ze gewijd als
eerste, eigen predikant van de Broedergemeente in Albanië, die inmiddels in
zes steden gemeentes heeft. Het wonder dat de eerste geloofsgenoten dertig
jaar geleden hebben ervaren, ging groeien en is nog steeds niet uitgegroeid.
Hoezo een wonder?
Op zich zou je bovenstaande ook als een logische opeenvolging van gebeurtenissen kunnen zien: als je ergens tijd en aandacht in stopt, is de kans op
groei aannemelijk. Maar als je het als wonder beschouwt, ga je anders kijken.
Groei, in aantal maar ook geestelijk, is dan helemaal niet zo vanzelfsprekend.
Het vergt geduld en vertrouwen. Of: geloof, hoop en liefde.
Omzien
En zo zijn de wonderen nog steeds niet de wereld uit. Integendeel. Ook in dit
ZZg Nieuws schrijven we over al die plekken in de wereld, Suriname, Tanzania,
Panama, Congo en Herrnhut, waar mensen zijn die omzien naar en goeddoen
voor de ander. Zij geloven in het wonder van Gods liefde voor alle mensen.
Het ZZg steunt hen daarbij. Uw betrokkenheid, met gebed en met een
financiële gift, is van harte welkom.
Daniël Claas
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Daniël Claas

Kerk in Albanië: van klein
groepje naar bloeiende gemeenten
Ze komen bij elkaar in iemands huiskamer. Ze willen vooral meer weten over
de Bijbel, en dat wat ze leren willen ze
weer aan anderen doorgeven. De beginstrategie is haast eenvoudig te noemen:
Waar je ook komt, probeer iedereen die
je in je omgeving ontmoet, aan te spreken. Probeer hem of haar te overtuigen
van de liefde van Christus. Dit proces
van huiskamerbijeenkomsten en in gesprek gaan met mensen in de omgeving
duurt uiteindelijk zo’n vijftien jaar.

De hernhutter zending kent u waarschijnlijk vooral van landen waar het ZZg
regelmatig over schrijft: Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika. Maar het gebeurt
ook in Europa, bijvoorbeeld in Albanië, waar in de laatste decennia een kleine
Broedergemeente is ontstaan. Het ZZg ondersteunt er nu het diaconale werk
dat door een groep vrouwen werd opgestart. Een hernhutter kleuterschool is
een goed voorbeeld ervan. Het ontstaan van deze kerk echter, was in dit voormalig communistisch en zeer gesloten land allesbehalve vanzelfsprekend.
Ruimte voor religie
Als in 1989 de Berlijnse Muur valt en
het IJzeren Gordijn opschuift, ontstaat
in Albanië langzaam maar zeker weer
ruimte voor officieel toegestane religie.
1991 is een belangrijk jaar in de Albanese geschiedenis: het wordt dan een
parlementaire democratie en stelt zijn
land open voor 'vreemde invloeden'. Alle
godsdiensten zijn vanaf dat moment officieel weer toegestaan. Elona Mandro,
een van de Albanese zendingspioniers
van de Broedergemeente, heeft dat als
een wonder ervaren: "Voor het eerst
hadden we bijbels en kinderbijbels in
onze vingers. We konden samen bijbellezen en onze kinderen voorlezen!"
Armoede
Mede door de jarenlange isolatie is Albanië nog steeds een van de armste landen van Europa. Het politieke systeem
is fragiel, de infrastructuur onderontwikkeld, onderwijs is lang niet voor alle
kinderen bereikbaar. Vooral afgelegen
regio’s hebben te maken met extreme
armoede. Veel gezinnen kampen met
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huiselijk geweld en andere problemen
als gevolg van hun geïsoleerde situatie.
Uit niets begonnen
In deze ingewikkelde context, in dit
land met een roerige geschiedenis,
staat Elona Mandro samen met Merita
Meko aan de basis van een groep mensen die elkaar vonden en gaandeweg
merkten dat ze een beweging hadden
gestart in de richting van een kerk. De
start, in juni 1993, was heel bescheiden:
"Na wat omzwervingen in de bestaande
kerken in Tirana, besloten we zelf een
groep, een kinderclub, te starten om
samen met onze kinderen uit de Bijbel
te lezen. We merkten dat de lange diensten in de bestaande kerken niet goed
bij hen aansloten. Ook waren er vaak
geen kindergroepen bij startende kerken. Aandacht voor geloofsontwikkeling
bij kinderen was voor ons een belangrijk
uitgangspunt."
Evangelisatie als prioriteit
En zo begint het: een klein groepje
moeders met kinderen en wat vrienden.

Dena Grillo Fortuzi
Een van de vrouwen die destijds als jong
meisje naar die allereerste kinderclub
ging, is Dena Grillo Fortuzi. Zes jaar geleden startte ze haar studie theologie,
waar het ZZg ook aan meebetaalde. Ze
voltooide haar studie en wordt in september van dit jaar tot predikant gewijd. Een grote en belangrijke stap in
het leven van Dena. Ze vertelt over haar
roeping: "Op een dag hoorde ik God tegen me zeggen: oké, nu is het tijd. Ik
kreeg de kans om theologie te studeren
in Bethlehem PA (Verenigde Staten), aan
het Theologisch Seminarie van de Broedergemeente. Ik nam die kans met beide handen aan. Ik voel me daarbij niet
speciaal, ik voel me geroepen en overtuigd. Ik zie ernaar uit om door Hem geleid te worden." Ook voor de Albanese
Broedergemeente is het een bijzonder
moment, een mijlpaal in de ontwikkeling van de kerk. Na bijna 30 jaar krijgt
de gemeente voor het eerst een eigen
voorganger. En dan ook nog een vrouw
die vanaf de allereerste dag als kind
deel uitmaakte van deze gemeente.

De eerste offerande
Dena werd in 2019 door de kerk aangenomen als (leken)pastor. Ze ging direct aan de
slag. “Toen onze kerk werd opgericht, waren de mensen te arm om aan de kerk te
geven. De kerk was iets waar je kwam om iets te halen en het evangelie te horen.
Dit heeft ons niet geholpen wat betreft rentmeesterschap en het verzamelen van
geld van onze eigen leden. Na mijn aanstelling als pastor begon ik te werken aan
programma's die leren over de kerk als een familie, als een relatie, waar je zowel
geeft als krijgt. Het 'inbedden' van zo’n gedachte kost tijd en is soms moeilijk,
maar we kijken hoopvol naar de toekomst. Sinds kort houden we voor het eerst de
offerande (collecte) in onze samenkomsten en diensten. Dat is al een goede stap
voorwaarts."

internationale zusters en broeders, met
name in Denemarken, maar zeker ook in
Duitsland en Nederland. Door de jaren
heen hebben zij altijd gehoor gegeven
aan de oproep om Albanië te helpen,
zowel geestelijk als financieel. Mede
dankzij die steun konden we beginnen
en kunnen we doorgaan. Vele zusters en
broeders zijn uit het buitenland gekomen om te onderwijzen, om te ondersteunen met trainingen, bijbelstudies
en seminars te leiden, om vrijwilligerswerk te doen en om op wat voor manier
dan ook te helpen. Zendingsorganisaties
zijn altijd trouwe partners geweest.
Mede daardoor delen wij een speciale band met de internationale kerken.
Daarvoor zijn we dankbaar."

Zichtbaar in de samenleving
Dena vertelt waarom het zo belangrijk is dat de Broedergemeente zichtbaar is in
de samenleving. "Er zijn veel protestantse kerken in Albanië, maar wat de Broedergemeente vanaf het allereerste begin heeft gedaan, is het combineren van sociaal,
humanitair en christelijk werk, verspreid in lokale gemeentegroepen. De mensen
zien wat we doen en vooral waaróm we het doen, in navolging van de leer van Jezus. Onze hoop is dat de samenleving zich meer en meer engageert om hetzelfde
te doen.
Gemeenteactiviteiten in zes steden
Vandaag de dag telt de Albanese Broedergemeente meer dan 300 leden en zijn er
lokale gemeenten in zes steden. Dena vertelt: "In Bathore helpen we 45 gezinnen
met maandelijkse voedselpakketten, leren we vrouwen lezen en schrijven en geven
we kook-, naai- en handwerkcursussen. In Elbasan werken we met kinderen die autisme hebben. In Lezha werken we met Roma-families, waar we een ABC-programma implementeren voor diegenen die niet de kans hebben gehad om naar school te
gaan. Ook zijn we in Lezha begonnen met onderwijs voor vrouwen en kinderen, en
werken we momenteel aan een project over hoe we vrouwen van de straat kunnen
houden, door ze bijeen te brengen in gesprekken over sociale onderwerpen. Tijdens
de COVID-19 pandemie hebben we voedselpakketten uitgedeeld aan onze leden in
de zes gemeenten, met name aan hen die onderbetaald werden, hun baan verloren,
of niet in staat waren om zich aan te passen aan een nieuwe realiteit. En in Burrel
en in Pogradec hebben wij kleuterscholen voor halve dagen."

Foto’s: BDM / Broedergemeente Albanië

Verbondenheid
Over het belang van de verbondenheid van de kerk met internationale organisaties,
zoals het ZZg, is Dena ook heel duidelijk: "Onze kerk is altijd gesteund geweest door

Wat steunt het ZZg
nu in Albanië?
De Albanese Broedergemeente
richt zich onder meer op vrouwen
uit achterstandsgezinnen. En hun
kinderen. Die vrouwen hebben het
zwaar. Hun mannen zijn in het buitenland op zoek naar werk en zij
staan er in het gezin alleen voor,
meestal zonder baan of met maar
heel weinig inkomsten. Het leidt
tot stress en psychische problemen, en de kinderen krijgen maar
weinig aandacht. In Elbasan, Pogradec en Burrel zette de kerk daarom
vrouwengroepen op. De moeders
komen bij elkaar, praten over hun
problemen, geven elkaar steun en
advies. Vanuit dit vrouwenwerk zijn
drie kleutergroepen gestart waar
kinderen (3-6 jaar) onder professionele leiding sociale contacten opdoen en taal- en leerachterstanden
kunnen inlopen. Het geeft hun een
betere start op de basisschool. Ook
kinderen met autisme en ADHD zijn
welkom. In de tijd dat de kinderen
onder dak zijn kunnen de moeders
werken, of zoeken naar werk, maar
ook spreken met de kerkmensen.
Een win-winsituatie voor iedereen.
Het ZZg ondersteunt dit werk met
€ 15.000. U bent welkom om mee
te doen.
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Foto: Medische Zending

Panama (22031)
Samenkomst van
Spaanstalige Moravians
Binnen de wereldwijde Broedergemeente worden zo nu en dan internationale
conferenties gehouden waar overleg
plaatsvindt tussen kerkprovincies, zendingsgebieden en hernhutter organisaties van meerdere landen. De voertaal
is altijd Engels. Dat maakt dat groepen
die aangewezen zijn op Spaans nooit
mee kunnen doen. En ook zij hebben behoefte aan zulk contact. American Board
of World Mission organiseert daarom een
bijeenkomst voor leiders van Spaanstalige Broedergemeenten- en organisaties
uit Costa Rica, Honduras, Nicaragua,
Cuba en Peru. Op de agenda: uitwisseling van Spaanstalige materialen; training
in de structuur, geschiedenis en theologie van de Broedergemeente; mogelijkheden voor zendingswerk delen, zorgen
delen; samen bidden en vieren.
Het ZZg draagt € 5.000 bij aan deze unieke samenkomst, ter aanmoediging van
het Spaanstalige zendingswerk. ¿Te unes
a nosotros?
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Suriname (22045)
Een doorgangshuis voor patiënten
Al enkele jaren werken het ZZg en de Medische Zending (MZ) samen om vrouwen
uit het binnenland die vanwege zwangerschapscomplicaties een tijdlang in Paramaribo onder medisch toezicht moeten
staan, onderdak, voedsel en steun te bieden als zij dit zelf niet kunnen betalen.
Vaak gaat het om het jonge inheemse
meisjes. Zij worden samen met hun partner/begeleider opgevangen in de Zinzendorfherberg van de Broedergemeente,
waar toezicht en begeleiding is. Doel van
het project is de moeder- en kindsterfte
rondom de bevalling in het binnenland te
helpen verminderen. En dat lukt, zo meldt
MZ: in de periode 2013-2017 stierven 23
baby’s en 4 moeders, in 2018-2021 8 baby’s en 1 moeder. Helpt u mee om dit jaar
weer levens te redden van jonge vrouwen
en baby’s? Voor verblijf in de herberg en
reiskosten is zeker € 20.000 nodig.

Suriname (22040) Hulp na watersnood
Het regende hevig in Suriname in de afgelopen maanden. De Afobaka-stuwdam
dreigde te breken en alle spuien moesten
open. Het leidde tot grote overstromingen stroomafwaarts, waar hele dorpen
onderliepen. Langs de rivier gelegen huizen, scholen, gezondheidscentra en kostgrondjes stonden wekenlang onder water.
Mensen verloren hun huisraad, voedsel
en handelswaar. Scholen moesten sluiten
en lesboeken en leermiddelen dreven in
het water. Medewerkers van de Medische
Zending die net met een patiënt of voor
nascholing in de stad waren hebben geen
fornuis, matras en koelkast, meer.
Het ZZg kan al die nood natuurlijk niet lenigen. Wel kunnen we meeleven met getroffen mensen en een gebaar maken. We besloten drie maal € 7.000 over te
maken: naar de Medische Zending, naar de Stichting Onderwijs en naar de Broedergemeente, zodat die organisaties mensen in de ondergelopen dorpen kunnen
ondersteunen waar zij dat nodig achten. Bijvoorbeeld met herstel van schade
of met wat nieuw huisraad, zaaigoed voor de kostgrondjes of schoolboeken. Of
juist met pastorale steun en presentie. Na afloop doen zij dan verslag van hun
bestedingen.
Wilt u ook uw medeleven tonen? Gebruik NL74RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg,
Zeist. Vermeld: 'Watersnood SU' en desgewenst 'gezondheidszorg', 'onderwijs' of
'diaconie'.

DR Congo (22003) Uvira weeshuis
Het oosten van Congo was jarenlang het toneel van strijd om macht en kostbare
grondstoffen. De bevolking was er het slachtoffer van. Duizenden mensen vluchtten. Een groot aantal kinderen verloor een of beide ouders en werd wees. Alleen
al in de regio Kivu-Zuid gaat het om wel 1.000 kinderen.
De Broedergemeente van Uvira ontfermde zich over 340 van die weeskinderen
en wist voor hen een pleeggezin te vinden. Maar weeskinderen met een handicap
wilde bijna niemand opnemen. Met financiële steun van ZZg’s collega-organisatie
BDM bouwde de kerk in 2015 een weeshuis voor 60 van die kinderen. Het bestaat
uit vijf woonhuizen, met in elk 12 kinderen en een 'mama' die voor hen zorgt. De
kinderen gaan naar een nabije school en ook is er medische zorg beschikbaar.
Het ZZg financiert dit jaar één zo’n huishouden met 12 weeskinderen (€ 6.700).
BDM bekostigt de overige vier. Geld is nodig voor voedsel, kleding, schoolkosten
en het (uiterst bescheiden) salaris van de pleegmoeder. Ook de lokale bevolking
steunt het Uvira-weeshuis.
€ 46,50 per maand, dat is wat er nodig is om één van deze kinderen een thuis te
bieden. Doet u mee?

Foto: BDM



Projecten
Wereldwijd

Suriname (22011) Help de diaconie helpen!
De armen in Suriname worden armer en steeds meer mensen belanden in
armoede. Dat is de ervaring van de diaconie van de Broedergemeente in het
afgelopen jaar. Door Covid-19 raakten veel mensen hun baan kwijt, de inflatie
bedroeg 120-150% en de prijzen van dagelijkse levensbehoeften stegen enorm.
Steeds meer mensen kunnen niet langer rondkomen en kloppen aan bij de
kerk. De diaconie helpt waar ze kan, met maandelijkse voedselpakketten voor
inmiddels 150 gezinnen (vorig jaar
100), waardebonnen voor schoolspullen voor 500 kinderen uit arme
gezinnen (was 350) en 50 schoolbeurzen (was 10). Ook bemiddelt
de diaconie hun cliënten waar mogelijk naar werk.
Het ZZg steunt dit belangrijke diaconale werk, omdat daarin naastenliefde concreet zichtbaar is.
Dit jaar is er € 25.000 voor nodig.
Helpt u mee om dat bij elkaar te
krijgen?
Suriname (22042) Laat de kinderen tot mij komen
Jeugdwerkers van alle Broedergemeenten in Suriname, uit stad en regio en
binnenland, komen samen om zich te buigen over de vraag hoe zij met hun
jeugdwerk van betekenis kunnen zijn voor jongeren. Want de kerk (EBGS)
signaleert een toenemend aantal ontsporende jongeren, o.a. doordat ouders
zó bezig zijn om financieel de eindjes aan elkaar te knopen, dat ze hun gezin
verwaarlozen. Opvoeding en vorming schieten er bij in en veel kinderen leven
zo goed als op straat, met bijbehorend wangedrag. De kerk wil door lokaal
jeugdwerk en aantrekkelijke activiteiten jongeren helpen vormen en hun toekomstperspectief bieden door het geloof. Er is zelfs een jeugdpredikant voor
aangesteld.
De (professionele) sprekers werken belangeloos mee; de gemeenten betalen een kleine eigen bijdrage; het ZZg ondersteunt de jeugdconferentie met
€ 2.200. U mag ook meedoen.

Foto: BDM

De tweejarige beroepsopleiding-met-kost-en-inwoning
kost per student € 600, omgerekend € 25 per maand. Voor
20 grace students is € 12.000
nodig. Daarnaast: voor vervanging van het dak € 5.500,
voor 45 stapelbedden € 4.700
en voor 90 tafels en stoelen
€ 2.200.
Gaat u voor Bed en Bad of voor
Beroep?

Tanzania (21028)
Kerkopbouw van binnenuit
Een gebrek aan theologische bagage
leidt bij dominees en evangelisten van
Broedergemeenten in Burundi, Congo en
Tanzania nog wel eens tot vermenging
van christelijke theologie en volksgeloof
en -gebruiken. Aanleiding voor de Deense zendingsorganisatie BDM om in elk
van de drie landen een dominee of kerkleider van de Broedergemeente de kans
te geven een master of PhD in theologie
te volgen. Die kan dan in eigen land en
kerk wegen vinden voor het verbeteren
van de theologische kwaliteit van hun
dominees en evangelisten. Kerkopbouw
van binnenuit. De drie beurzen kosten
samen € 6.870. Het ZZg draagt € 1.700
bij. Investeert u mee in kerkleiderschap
in Burundi, Congo en Tanzania?

Tanzania (22002)
Tien beurzen voor de bijbelschool
De Broedergemeente in Tanzania groeit
en heeft mensen nodig die als evangelist of voorganger aan de slag willen, vooral in de gemeenten op het
platteland. Maar jonge mensen die dit
willen kunnen de kosten vaak zelf niet
dragen. Een studiebeurs biedt uitkomst
én toekomstperspectief. ZZg’s Deense
collega-organisatie BDM, Brødremenighedens Danske Mission, geeft tien jonge
mensen een studiebeurs voor een of
twee jaar aan de Lusangi Bijbelschool
in Sikonge, in het midden van Tanzania.
BDM en ZZg betalen elk voor vijf studenten het schoolgeld à € 200. De opleiding
omvat basistraining en toerusting in de
theologie, waarna de studenten in lokale Broedergemeenten kunnen voorgaan.
Ze verblijven gedurende hun opleiding
in de bijbelschool. Geeft u iemand (een
stukje van) zo’n opleiding?

Foto: ABWM

Foto: E. Kelderman

Foto: Kilangala Missie

Tanzania (22034 en 22035) Bed, bad en beroep voor 'grace students'
Jonge mensen die een vak geleerd hebben kunnen daarmee zichzelf en hun
familie onderhouden. Maar als je familie te arm is om zo’n opleiding te betalen, is je toekomstperspectief bijna nul. De Kilangala Missiepost wil door het
verstrekken van studiebeurzen gemotiveerde jonge mensen een kans geven om
aan de armoede te ontsnappen. Het ZZg financiert 20 van die beurzen. Het
gaat om een tweejarige praktische vakopleiding aan het vaktrainingscentrum
van de Missiepost. Er zijn drie beroepsrichtingen: hout bewerken, metselen
& tegelzetten en kleding maken. Deze jongeren worden grace students genoemd, genadestudenten, want zij beschouwen hun opleidingskans als genade
van God. De grace students eten en slapen op de missiepost. Ze maken gebruik
van gemeenschappelijke slaapzalen met stapelbedden. De accommodatie is
sober, maar de jongeren zijn dat van huis uit wel gewend. Noodzakelijk is nu
een opknapbeurt van het al oude gebouw: het golfplaten dak vernieuwd, vloeren en muren gerepareerd, het sanitair verbeterd en bedden, tafels en stoelen
vervangen. Dit betreft zowel de slaapzalen als de leslokalen.

ZZg - Nieuws | 5

300 jaar Herrnhut
Wat Rome is voor de katholieken en Wittenberg voor de lutheranen, dat
is Herrnhut voor de hernhutters; de leden van de Evangelische Broedergemeente. Op 17 juni vond het 300-jarig jubileum van Herrnhut plaats.
De nederzetting in voormalig Moravië, nu gelegen in de uiterste zuidoostpunt
van Duitsland, werd gesticht in 1722. Tot op de dag van vandaag is Herrnhut,
als bakermat van de wereldwijde Broedergemeente en de hernhutter zending,
van grote betekenis. Een duik in de zendingsgeschiedenis en een beeldverslag
van de feestelijke jubileumactiviteiten.
Tekst: ds. Stefan Bernhard
Foto’s jubileum: Evangelische
Broedergemeente Herrnhut

Wereldwijde zendingsbeweging
Mensen uit alle hoeken van Duitsland,
Tsjechië en andere Europese landen,
maar ook uit Suriname, de Verenigde
Staten en zelfs Zuid-Korea waren naar
Herrnhut afgereisd om op 17 juni jl. de
300e verjaardag te vieren. Deze plaats
is het uitgangspunt geworden van een
wereldwijde beweging en heeft vele
impulsen gegeven aan de ontwikkeling
van de protestantse zending. Zonder
Herrnhut was er geen ZZg en geen Broedergemeente in Suriname. Tijdens het
feestelijk jubileum werden de mensen
herinnerd die de plaats hebben opgebouwd. Plaatsvervangend voor velen,
noemen we op deze plek vier namen
van mensen die Herrnhut tot het beginpunt van de zending hebben gemaakt.

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
We beginnen bij Graaf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–1760). Hij
stelde op zijn landgoed in het oosten
van Saksen grond ter beschikking voor
6 | ZZg - Nieuws

vluchtelingen en gaf daarmee ruimte
voor een nieuwe nederzetting. Maar
hij deed nog veel meer. Hij gaf de nodige geestelijke en organisatorische
impulsen, zodat de religieuze gemeenschap van de Hernhutters zich kon
ontwikkelen. Dankzij het netwerk van
Von Zinzendorf kwamen de Hernhutters in contact met Anton Ulrich, een
tot slaaf gemaakte van het eiland St.
Thomas. Ulrich was in die tijd te werk
gesteld aan het koninklijke hof van Kopenhagen. Daar hoorden de hernhutter bezoekers het schrijnende verhaal
van zijn familieleden op de plantages
en vatten het idee op, om aan deze
onderdrukte mensen het evangelie te
brengen. En zo geschiedde.

Christian David
Dan is er Christian David (1692–1751),
timmerman en evangelist. Hij bracht
de vluchtelingen uit Moravië naar Saksen en bouwde voor hen de eerste huizen. Toen hij de eerste boom velde, las
hij Psalm 84:4: "Zelfs de mus vindt een
huis en de zwaluw een nest waarin ze
haar jongen neerlegt, bij uw altaren,
Heer van de hemelse machten, mijn
koning en mijn God." Christian David

bleef niet lang in Herrnhut, maar trok
verder door Duitsland en Europa om
van de nieuwe gemeenschap te vertellen. Hij werd zelfs zendeling in Groenland.
David Nitschmann
Onder de vroege inwoners van Herrnhut was ook David Nitschmann (1695 –
1772) uit Suchdol in Moravië. In 1732
hielp hij Leonhard Dober de eerste zendingspost op St. Thomas op te zetten.
In het vervolg van zijn leven zou hij nog
op vele andere plaatsen werken. Maar
zijn belangrijkste functie was die van
bisschop. In 1735 ontving hij van Ernst
Daniel Jablonsky, een kleinzoon van
Comenius, de wijding tot bisschop van
de Boheemse Broeder-Uniteit. In dit
ambt kon hij zendelingen van de Hernhutters tot predikant ordenen en hen
zo de mogelijkheid geven om te dopen.
Zo konden ook tot slaaf gemaakten en
inheemsen lid worden van een christelijke kerk.

Leonhard Dober
Als vierde noemen we Leonhard Dober
(1706 – 1766). Hij stamde uit een klein
dorp in het zuiden van Duitsland. Het
is goed mogelijk dat Christian David
op zijn reizen ook naar het huis van
familie Dober kwam en de jonge zoon
Leonhard enthousiast maakte om naar
Herrnhut te gaan. Al op de leeftijd van
17 jaar sloot de jonge pottenbakker
zich bij de nieuwe gemeenschap aan.
In 1732 was hij de eerste zendeling
die de wijde wereld introk. Van 1735
tot 1741 bekleedde hij het ambt van
de zogenaamde 'generale oudste' in de
steeds groter wordende kerk, maar die

last werd hem te zwaar. Daarom hebben de Hernhutters tijdens een synode in
Londen, Jezus Christus zelf als de hoogste leider van de kerk beroepen. Zo werd
duidelijk dat geen mens de absolute macht in de kerk moest hebben.
Bedevaart
Vier korte verhalen van vier mensen die het ontstaan van Herrnhut mede hebben
gevormd en die een belangrijk rol speelden in de oorsprong van de zending. Terecht werden zij genoemd op het 300-jarig jubileum. Behalve de rol van sleutelplaats in de zendingsgeschiedenis, heeft Herrnhut vandaag de dag ook nog steeds
een actieve Broedergemeente, waar zusters en broeders samenkomen om hun
geloof te vieren. Het is dan ook niet gek dat veel leden van de wereldwijde Broedergemeente minstens eenmaal in hun leven Herrnhut bezocht willen hebben.
Noem het een bedevaart. Om iets van het wonder te ervaren dat de Hernhutters
300 jaar geleden ervaarden toen ze voor het eerst in vrijheid hun geloof konden
belijden in Herrnhut: onder de hoede van de Heer.
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Zendingsfeest

(Bijna) tijd voor de Kerstactie

Zaterdag 17 september 2022
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#zeisterzendingsgenootschap

EVANGELISCHE
BROEDERGEMEENTE

5 GENERATIES SCHÜTZ
EEN BEROEMDE HERNHUTTER
FAMILIE IN ZEIST

ondernemend

n oktober gaat onze
jong
jaarlijkse
Kerstactie
oo r
voor Suriname weer van
start. Een mooie, hartverwarmende ZZg-traditie. Kwetsbare ouderen,
alleenstaande moeders
met hun kinderen, kinderen in kinderhuizen; u
kunt ze blij maken met
een cadeautje, een levensmiddelenpakket en een fijne
kerstviering. Deed u al eerder mee aan de kerstactie dan
krijgt u de informatie thuisgestuurd. Is het uw eerste
keer, maak dan een gift over naar IBAN NL74 RABO 0375
216 936 en vermeld 'Kerstactie Suriname 2022'. Elke gift
is welkom.
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Vorig jaar hebben we 485 ouderen, diaconiecliënten en
personeelsleden van de kinderhuizen en internaten blij
kunnen maken en zo’n 150 kinderen en jongeren. Kunnen
we dat dit jaar met elkaar weer doen?

TENTOONSTELLING
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om naar het Zendingsfeest in Zeist op zater- Zending is delen
dag 17 september en ge- in ontmoeting en geloof
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voor Grace Students in Tanzania
de hele Broedergemeente
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Dee
van Nederland van zending
Zusterplein Zeist
in vele vormen: ontmoe- 10.30 - 16.00 uur
ting - uitwisseling - samenzijn - zingen - delen - geïnspireerd worden. Geen
zzg.nl
entree, wel een gezamenebg.nl
lijk actiedoel: Bed, bad en
beroep voor grace students in Tanzania. En we buigen
ons over het thema: Zending is delen in ontmoeting
en geloof. Welkom! 10.30-16.00 uur, Zusterplein in
Zeist.

missionair

Museum Het Hernhutter Huis, Lageweg 27 – Zeist

5 aug.- 23 okt. 2022

Geopend: di-zo, 14.00-17.00 uur
Entree: € 3, tot 18 jr. gratis
www.hethernhutterhuis.nl

Einde acceptgiro

D

at vanaf juni 2023 de gele acceptgirokaart ophoudt te bestaan heeft u vast al gehoord. Maar
hebt u, als u ze nog vaak gebruikt, ook al een beetje
nagedacht hoe u dan het ZZg (en andere goede doelen) wilt gaan steunen? Waagt u de stap om te gaan
internetbankieren? Gaat u periodiek een afgesproken
bedrag geven, via een incassovolmacht (te regelen bij
het ZZg) of een periodieke overschrijving (te regelen
bij uw bank)? Gaat u uw eigen papieren overschrijvingsformulieren gebruiken? Of de eenmalige volmacht die we in 2023 gaan meesturen in plaats van
het gele acceptgiroformulier?

Surinamekalender 2023

G

raag attenderen wij u op de prachtige Surinamekalender, die binnenkort zal verschijnen. Zoals altijd
met bijzondere foto’s, interessante verhalen en genoeg
schrijfruimte. Een heel jaar in Surinaamse sferen. Bestel
nu alvast uw Surinamekalender(s) 2023 bij het ZZg, voor
uzelf of om cadeau te geven.
Bestellen kan via www.hernhuttershop.nl maar bellen
kan ook (030) 692 71 88. De kalender kost € 15,95 (excl.
verzendkosten). Met de opbrengst ondersteunt de Stichting Surinamekalender sociale projecten in Suriname.
Mocht u bij het zien van de voorkant denken hé, die foto
komt me bekend voor, dat klopt! Hij is van ons voorschoolproject in Brokopondo en gemaakt door ZZg-medewerker
Daniël Claas.

We denken desgevraagd graag een beetje met u mee.
Bel 030 692 71 88 (Douwe van Barneveld)
of mail uw vraag naar info@zzg.nl.

Zusterplein 20 3703 CB Zeist - tel. (030) 692 71 80 - info@zzg.nl - www.zzg.nl
Giften en donaties zijn welkom op banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld eventueel doel/projecttitel. BIC: RABONL 2U
Een meeropbrengst voor een project besteedt het ZZg aan soortgelijke projecten. Een gift per acceptgiro toch bestemmen voor een specifiek
project? Laat het ons weten. Minder post ontvangen? Bel ons of kijk op: www.zzg.nl/mijn-zzg
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