
Aan de leden van de Centrale Raad 
Evangelische Broedergemeente Nederland 
 
 
Zeist, 7 juli 2021  
 
Beste zusters en broeders, 
  
Op de vergadering van de Centrale Raad EBG Nederland van 17 juni 2021 heeft 
de Centrale Raad aan een verkiezingscommissie de opdracht gegeven om de 
verkiezingen voor te bereiden van twee functies binnen de Centrale Raad. 

1. een lid voor het moderamen  
2. een voorzitter van de Centrale Raad Nederland 

 
De commissie bestaat uit zr. G. Codrington, zr. H. Molly en zr. L. Robinson. De 
verkiezingen zijn nodig omdat zr. Jacqueline Helstone  haar eerste 
zittingsperiode van 6 jaar is afgelopen [is herkiesbaar] en zr. Rita Harry te 
kennen heeft gegeven niet meer beschikbaar te zijn als voorzitter van de 
Centrale Raad. 
  
Hierbij wordt u opgeroepen om u kandidaat te stellen voor de functie van Lid 
van het moderamen of voor de functie van voorzitter van de Centrale Raad.  
Het moderamen is het dagelijks bestuur van de Centrale Raad. De leden 
worden voor een termijn van zes jaar gekozen. Een profielschets is bijgevoegd 
bij dit bericht. 
   
U kunt uw kandidaatstelling met een korte motivatie tot uiterlijk 22 augustus 
2021 sturen naar zr. Reneé Wezel, procesmanager Provinciaal bestuur. e-
mail: r.wezel@ebg.nl 
 
De kandidatenlijst zal op de eerstvolgende vergadering van de Centrale Raad 
op 22 september 2021 voorgesteld worden, waarna de verkiezingen gehouden 
worden. 
  
Wij kijken uit naar uw reactie. 
  
Met zusterlijke groeten,    
Gerda Codrington, 
Hanna RH Molly, 
Lydia Robinson 
 
Bijlage : Profielschets Moderamen Centrale Raad EBGN 



Het Moderamen van de Centrale Raad EBGN 
 

Gezocht: 

Nieuw lid [m/v] 

Het Moderamen is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering van de Centrale 
Raad van de Evangelische Broedergemeente Nederland (EBGN) en 
representeert de Centrale Raad van de EBGN, zowel intern als extern.  

Taken van de Centrale Raad zijn conform het bepaalde in artikel 3 (lid 1 t/m 6) 
van de Statuten van de Centrale Raad, versie 2015.  

Profielschets leden van het Moderamen Centrale Raad EBGN 

Geïnteresseerden die de continuïteit van de EBGN voorop stellen, haar een 
warm hart toedragen en mee willen helpen, om gericht de EBG in Nederland 
gezamenlijk verder te ontwikkelen worden gevraagd te reageren. 

Van deze kandidaat wordt het volgende verwacht:  

• Kennis hebben van of zich verder willen verdiepen in de geschiedenis van 
de Broeder-Uniteit en in het bijzonder van de Europees-Continentale 
Provincie (ECP) 

• In teamverband kunnen werken  
• In oecumenisch verband kunnen/willen werken 
• Beschikken over goede communicatieve vaardigheden o.a. luisteren en 

communiceren, op verschillende niveaus  
• Laagdrempelig kunnen zijn in de omgang 
• Stressbestendig zijn en in conflictsituaties oplossingsgericht kunnen 

handelen  
• In staat zijn om kritiek niet persoonlijk op te vatten, maar zakelijk om te 

gaan met onzekerheden, afwijkende standpunten en vraagstukken  
• Alle vergaderingen bijwonen van zowel de Centrale Raad [4x per jaar] als 

het Moderamen [6x per jaar] en daarnaast afgesproken taken op zich 
kunnen nemen.  

 


