Aanvullend rapport
deputaten
Betrekkingen Buitenlandse
Kerken

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Meppel 2017
Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde
Kerken in Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen
worden met het deputaatschap administratieve ondersteuning via: dao@gkv.nl.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de
uitzonderingen bij de wet gesteld.

Besluit:
in geval buitenlandse zusterkerken schriftelijk bezwaren hebben gestuurd aan de Generale
Synode van Meppel 2017, zal de beantwoording daarvan per brief gebeuren waarbij enkele
afgevaardigden van de Generale Synode Meppel samen met deputaten betrekkingen
buitenlandse kerken persoonlijk de betreffende brief zullen overhandigen aan de
betreffende zusterkerk ten einde mondelinge toelichting op de in de antwoordbrief
verwoordde besluiten mogelijk te maken.
Overwegingen:
Het is belangrijk om respectvol met elkaar als zusterkerken om te gaan, en met name
in die situaties waarin het tot een confrontatie komt en we menen elkaar te moeten
waarschuwen/vermanen etc. Juist ook in die situaties is een goede omgang belangrijk.
Immers, we willen als kerken elkaar dienen en helpen om in het geloof het goede
spoor vast te houden.
Elkaar als broeders en zusters fysiek ontmoeten geeft zoveel meer verbondenheid en
opent ongekende wegen voor meer begrip voor elkaar.
Het sturen van een afgevaardigde van de Generale Synode naast een afgevaardigde
van BBK toont serieuze betrokkenheid en goede wil.

Concept besluittekst m.b.t. grensoverschrijdende handelen van de deputaten van de
CanRC
Besluit:
haar afkeuring uit te spreken over het feit, dat de GS Dunville 2016 van de CanRC haar
deputaten opdracht heeft gegeven, zelf onze lokale kerken te informeren over haar besluiten
met betrekking tot de eenzijdige aanpassing van de zusterkerkrelatie die wij met de CanRC
hebben en voorts over het feit dat haar deputaten zich niet van de uitvoering van die
opdracht hebben laten weer houden, door de oproep van onze deputaten in woord en
geschrift, waarin hen te verstaan werd gegeven, welke bezwaren er bij onze deputaten
bestonden tegen deze handelwijze.
Gronden:
1.
Het is een grensoverschrijdende inmenging in het eigen kerkelijke leven van een
zusterkerk, wanneer een buitenlandse zusterkerk zich, met zaken die onze generale
synode aangaan, met passeren van onze deputaten BBK, rechtstreeks tot onze lokale
kerken richt.
2.
Door het gelijktijdig aan onze lokale kerken toesturen van alle bezwaren die de CanRC
tegen onze kerken heeft, waarop hun besluit gegrond is, grenst deze handelwijze aan
het opruien van onze lokale kerken.
3.
Toen onze deputaten, door schriftelijk bezwaar te maken, de deputaten van de CanRC
voor deze grensoverschrijding hebben willen behoeden, kon het hen duidelijk zijn, dat
zij hun oorspronkelijke opdracht niet mochten uitvoeren en zich zo konden
verantwoorden tegenover hun kerken.
Concept besluittekst m.b.t. grensoverschrijdende handelen van de deputaten van de
FRCA
Besluit:
haar afkeuring uit te spreken over het feit, dat de GS Baldivis 2015 van de FRCA haar
deputaten opdracht heeft gegeven, aan al onze lokale kerken kopieën te sturen van de brief,
gericht aan de deputaten M/V van de GS Ede en van de brieven gericht aan de GS Meppel
2017, verder dat haar deputaten zich niet van de uitvoering van die opdracht hebben laten
weer houden, toen hen te verstaan werd gegeven, welke bezwaren er bij onze deputaten

2

bestonden tegen deze handelwijze en tenslotte, dat haar deputaten hun begeleidende brief
aan de lokale kerken met de volgende aansporing besluiten:
‘We leggen dit biddend aan u voor in de hoop dat het een weg in uw harten mag vinden, en
bidden dat de Heilige Geest, in en door Gods Woord, uw gedachten en acties met betrekking
tot deze zaak zal leiden.’
Gronden:
1.
Het is een grensoverschrijdende inmenging in het eigen kerkelijke leven van een
zusterkerk, wanneer een buitenlandse zusterkerk zich, met zaken die onze generale
synode aangaan, met passeren van onze deputaten BBK, rechtstreeks tot onze lokale
kerken richt.
2.
Door de aansporing tot actie waarmee de deputaten van de GS Baldivis hun
begeleidende brief besluiten, krijgt hun actie het karakter van het opruien van onze
lokale kerken.
3.
Toen onze deputaten, door bezwaar te maken, de deputaten van de FRCA voor deze
grensoverschrijding hebben willen behoeden, kon het hen duidelijk zijn, dat zij hun
oorspronkelijke opdracht niet mochten uitvoeren en zich zo konden verantwoorden
tegenover hun kerken.
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