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Sectie 1 (Beleid en ICRC) 
 
Personalia en bezetting 
De gezondheid van Gretie Enter, secretaresse BBK, gaf in de loop van het jaar steeds opnieuw zorg. Zij 
heeft halverwege 2012 te kennen geven haar dienstverband te willen beëindigen. Via een open 
sollicitatieprocedure hebben deputaten in samenwerking met de formele werkgever DVN, Anja Mijnheer 
kunnen benoemen als haar vervangster. 
Karin van der Linden, die het penningmeesterschap BBK van Theo Karelse had overgenomen heeft, 
wegens drukke werkzaamheden, eind 2012 ontheffing gevraagd van deze functie. In haar plaats is Albert 
Pieter Feijen als penningmeester benoemd. 
Aan de emeriti (weduwen) die onder verantwoordelijkheid van BBK vallen is bezoek gebracht. 
 
Beleid 
Naar aanleiding van een verzoek van de redactie van Lux Mundi aan deputaten BBK om meer BBK nieuws 
aan te leveren voor Lux Mundi heeft sectie 1 een discussienota aangeleverd over nut en noodzaak van het 
blad Lux Mundi in onze tijd.  
Binnen het deputaatschap is een beleidsnota vastgesteld over bezoek aan en van buitenlandse kerken. 
 
Correspondentie met buitenlandse kerken 
Er is aan alle buitenlandse relaties en contacten opnieuw een Springletter geschreven, waarin we hen 
informeren over ontwikkelingen in ons kerkelijk leven en van onze kant de buitenlandse kerken om 
informatie vragen over hun kerkelijk leven. 
Deputaten hebben kritisch gereageerd op het rapport dat de deputaten van de FRCA, een van onze 
zusterkerken in Australië, hebben uitgebracht over de relatie met onze kerken. 
 
Conferenties 
Van 24 – 27 april 2012 vond in Kiev de vierde EuCRC vergadering plaats, aan de voorbereiding waarvan 
door (de secretaresse van) BBK aanzienlijk is bijgedragen. 
Ter voorbereiding op de ICRC vergadering 2013 te Cardiff is vanuit BBK inbreng aangeleverd voor de 
revisie van constitutie en organisatie van de ICRC. 
 
Publiciteit 
Het bovengenoemde rapport van de deputaten BBK van de FRCA en onze kritische reactie daarop is 
gepubliceerd op de website van BBK. 
Tevens hebben deputaten BBK  zich genoodzaakt gevoeld, naar aanleiding van publiciteit rond het besluit 
van de FRCA om een vermaning richting onze kerken op te stellen, zich publiek te verantwoorden, door 
een kritische reactie die zij aan de FRCA hebben gestuurd, ook in de nieuwsbrief van de GKV en op de 
website van BBK te publiceren. 
 
DVN 
Bij herhaling vond overleg plaats met DVN voor wederzijdse informatie over en afstemming van elkaars 
werkzaamheden. 
 
CGK 
Op  24 september vond een vergadering van deputaten BK van de CGK en BBK plaats gehad. 
 
TUK 
In april heeft een gezamenlijke bespreking van afgevaardigden van BBK en de TUK  met een afvaardiging 
van onze Canadese zusterkerken plaats gehad. 
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Sectie 2 (PR en Lux Mundi) 
 
Publiciteit binnen GKv 
Een presentatie over het werk van BBK is met begeleidende brief aan de kerken opgestuurd voor 
informatie tijdens de collecte en verzoek om gebed. Gebleken is dat veel kerken geen aparte collecte voor 
BBK hebben, maar het quotum betalen uit algemene middelen.  
Een begin is gemaakt met het actualiseren van de BBK website. Aandacht hiervoor blijft voortdurend 
nodig. Voor een verslag in Naast/ of andere bladen is een samenvatting van het rapport wenselijk. Daartoe 
is een format voor een reisverslag gemaakt. In Naast/ zijn enkele reisimpressies geplaatst. 
Voor de EuCRC conferentie in april is informatie en een beamerpresentatie gestuurd aan alle kerkbladen 
en de GKv nieuwsbrief met het verzoek om voorbede. Een verslag is in Naast/ opgenomen  
 
Informatie aan zusterkerken en kerkelijke contacten 
Een speciaal nummer van LM biedt het verslag en de referaten van de EuCRC conferentie. De Springletter 
is gestuurd aan vrijwel alle kerken om te informeren over de ontwikkelingen in de GKv. Per regio/land is 
informatie toegevoegd. Ook via de website zal informatie worden gegeven. Met de webmaster is contact 
opgenomen.  
Een presentatie over de GKv, te gebruiken bij bezoek aan buitenlandse kerken, is in voorbereiding. Hierbij 
zal vooral aandacht gegeven worden aan aspecten van het kerkelijk leven. 
De secties zullen erop letten dat regionale ICRC conferenties via de website van de ICRC worden 
aangekondigd en in Lux Mundi worden vermeld.  
 
Lux Mundi 
Op de AV is gesproken over de vraag of LM nog bijdraagt aan de doelstelling: het bevorderen van 
wederzijdse betrokkenheid, beoefenen van de broederschap / oecumene, opbouw van het kerkelijk leven 
wereldwijd. Past LM nog bij de taken van BBK in deze tijd van digitalisering. Onderzocht zal worden of het 
blad kan worden uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de ICRC. Besloten is te inventariseren of en 
hoe LM gelezen wordt. Hiervoor zal een enquête onder de leden van de ICRC gehouden worden. De 
resultaten zullen op de ICRC vergadering in sept. 2014 voorgelegd worden met als doel de discussie over 
een ICRC magazine op gang te brengen. 
  
Sectie 3 (Canada Ver. Staten en Europa m.u.v. Spanje en Portugal) 
 
EUCRC 
De EUCRC van 24 – 27 april in Kiev is goed verlopen en zonder financiële tekort afgesloten. 
De volgende conferentie is gepland voor augustus 2014 in Wales. 
 
Verhouding tot de CanRC 
Op 19 april heeft sectie 3 een ontmoeting gehad met de deputaten van de CanRC. Getracht is om de 
Canadese broeders duidelijk te maken dat ze ten onrechte hebben gerapporteerd en gepubliceerd dat de 
GKv in sommige opzichten het gereformeerde pad is kwijtgeraakt. 
Op zich was het een goede ontmoeting waarin heel veel kon worden verduidelijkt. Helaas heeft sectie 3 
moeten constateren dat hiervan niets doorklinkt in het definitieve rapport aan de Synode van Carman 
2013. Op voorstel van de  sectie heeft de AV een  commentaar op deze rapportage rechtstreeks aan 
genoemde synode gestuurd met een afschrift aan de deputaten. Ook is een brief aan de Canadese 
deputaten gestuurd waarin teleurstelling is verwoord over het op alle punten vasthouden aan de 
ingenomen standpunten ondanks de ontmoeting op 19 april 2012. 
 
Bezoeken 
Door de GS Harderwijk 2011 is besloten tot een zusterkerkrelatie met de EKRWB (Oostenrijk / 
Zwitserland). De synode van de EKRWB 2012 is, evenals in 2011,  met een tegenbezoek vereerd. 
De contacten met de kerk en het seminarie in Letland hadden in 2012 een goede voortgang. 
In de verhouding tot de RPCCC (Croatia) is verandering gekomen nu deze kerken zich hebben geplaatst 
onder de jurisdictie van Reformed Episcopal Church of America. Tijdens een bezoek in dit jaar is aan de 
RPCCC duidelijk gemaakt welke regels de GKv hanteren voor het aangaan van een zusterkerkrelatie. 
Gevraagd is om hierop te reageren. 
De synodes van zowel FCS als FCC zijn in 2012 bezocht. Van enige toenadering tussen FCS en FCC is niets 
te bespeuren. 
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De ERE (West-Oekraïne) zijn in 2012 bezocht en hebben kennisgemaakt met de door de GKv gehanteerde 
regels voor een zusterkerkrelatie. Het wachten is nu op een reactie van de zijde van ERE. 
Verder zijn in 2012 de synodes van de RCUS en de URCNA bezocht alsmede de General Assembly van de 
OPC. Het waren goede bezoeken. Wel moet worden vermeld dat er bij al deze bezoeken bezorgdheid 
doorklonk over de koers van de GKv in Nederland. 
Samen met DVN en de gemeente Haren heeft sectie 3 besloten een bezoek te brengen aan de 
broederschap in Zweden om te bezien wat de GKv kan doen aan de personele ondersteuning waarom 
vanuit Zweden is gevraagd. 
In 2012 zijn er geen contacten geweest met de Russische broederschap. Geen enkel verzoek vanuit 
Rusland heeft de sectie bereikt. 
Tenslotte zijn er voorbereiding gemaakt om in 2013 een bezoek te brengen aan de Gereformeerde Kerk in 
Milaan (ds. Ferrari). Vermeldenswaard is de vraag van een tiental gereformeerde in T’bilisi om meer 
contact met de GKv die zij via het internet hebben leren kennen. 
 
Sectie 4 (Azië en Oceanië) 
 
Australië  
In juni is aan de FRCA synode te Armadale de reactie van BBK gestuurd op het rapport van de Deputies for 
Sister Church Relations. Verzocht is de discussie te houden op het niveau van de synode en duidelijkheid 
te geven over afvaardiging (M/V), wijze van informatievergaring, publiciteit en luisterhouding. Voor de 
discussie over hermeneutiek wordt verwezen naar de conferentie in Hamilton, die de TUK samen met de 
CanRC organiseert. Bezwaar is gemaakt tegen verdachtmaking van de GKv in Korea en Nieuw-Zeeland. In 
juli is een zware delegatie (voorzitter, vicevoorzitter en lid van BBK) afgevaardigd naar de FRCA-synode 
om duidelijk te maken dat de GKv hechten aan een voortzetting van de zusterkerkrelatie. Dit signaal is 
opgemerkt en positief ontvangen. De spanningen binnen de FRCA werden opnieuw duidelijk. De FRCA is 
verder gegaan in de kritiek op de GKv en heeft een synodecommissie benoemd die een officiële vermaning 
moet opstellen. BBK zal afwachten waar de synodecommissie mee komt en stimuleren dat concrete 
voorstellen en besluitteksten met bijbehorende gronden worden geleverd om de behandeling op onze 
synode te bevorderen.  
In mei is de synode van de PCEA bezocht, wat een goede indruk gaf van het kerkelijk leven. Met weinig 
leden zijn zij zeer actief in het steunen van allerlei projecten in het buitenland. De relatie blijkt eenzijdig, 
bezoeken en brieven komen voornamelijk van onze kant. Dit roept de vraag op wat de waarde is van deze 
zusterkerkrelatie. Onderzocht zal worden hoe de relatie wederzijds meer vruchtbaar kan functioneren. 
 
Bangladesh 
Op verzoek van DVN is een deputaat van BBK in november meegereisd naar de kerken die verbonden zijn 
in het kerkverband Isa-al-jamat. Zij zoeken hulp voor de theologische opleiding. Ook willen ze graag een 
officiële band aangaan met de GKv voor versterking van het gereformeerde geloof. 
 
India  
De CRFI (Christian Reformed Fellowship of India) heeft op de Azië-conferentie aan de GKv om hulp 
gevraagd bij het zendingswerk in NW-India. Niet alleen financieel, maar ook om het Geref. geloof in de nog 
jonge kerken te stimuleren. BBK zal hen bezoeken bij een volgende reis naar India.  
Op de conferentie van de RPF (Reformed Presbyterian Fellowship) heeft Ruud ter Beek (aanwezig als 
docent op de PTS) BBK vertegenwoordigd en de groeten overgebracht. Melle Oosterhuis heeft in nov. op 
de PTS lesgegeven en daarbij namens BBK de synode van de RPCI bezocht. 
 
 
Indonesië  
In februari werd op Papua de eerste nationale synode van de GGRI gehouden. BBK was aanwezig, evenals 
afgevaardigden van de FRCA, de CanRC, en de kerk van Port Moresby (PNG). Men wil graag dat we naast 
dit nationale contact ook de contacten met de drie regio’s blijven aanhouden. In dat kader is in september 
een bezoek gebracht aan de GGRI-NTT op Sumba en Timor. Op Timor werd bij die gelegenheid ook de 
GGRC bezocht, waarbij in het bijzonder aandacht werd gegeven aan het conflict met de GGRM van de 
afgelopen jaren.  
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Japan  
In september is een bezoek aan enkele kerken en het seminarie van de RCJ gebracht. Er blijkt behoefte aan 
persoonlijk contact en het uitwisselen van ervaringen. Gevraagd is 'missionaries' (kerkelijke 
opbouwwerkers) te sturen om een gereformeerde levensstijl te leren. 
 
Korea  
De PCK-Kosin heeft besloten kerkelijke eenheid te zoeken met de PCK-Hapshin. Voor het 60-jarig jubileum 
is ds. Kim Batteau afgevaardigd naar de GA 2012. Daarbij heeft hij ook de PCK-Hapshin en de IRCK 
bezocht. Verblijdend is een groeiende aandacht voor het Gereformeerde geloof in Korea; de uitgave van de 
Heidelbergse Catechismus is een bestseller. Zorgen zijn er over afnemend ledental en afhaken van 
jongeren door secularisatie en materialisme. Ernstige financiële problemen bedreigen de Kosin University 
in Busan. Informatie zal worden gevraagd over de Kosin-kerken en -zendelingen in het buitenland om de 
samenwerking met plaatselijke kerken te bevorderen.  
 
Nieuw-Zeeland  
Van de RCNZ  zijn de Minutes Synod 2011 ontvangen waaruit blijkt dat de FRCA afgevaardigde in zijn 
toespraak tot de Synode de GKv verdacht heeft gemaakt. Per brief vragen zij informatie over het beleid 
van BBK inz. vrouwelijke deputaten. Een notitie van de RCNZ over de vrouw in het ambt is ontvangen en 
aan deputaten M/V doorgestuurd.  
 
Singapore  
In mei is op doorreis Singapore bezocht. De gesprekken met de FERC geven blijdschap door de eenheid in 
het geloof. De FERC zoekt kerken in Singapore en daarbuiten waarmee men een relatie kan aangaan. 
Tijdens het gesprek met afgevaardigden van de CERC bleek dat er een band door het geloof is. Met hun 
visie op het verbond en hertrouwen na een echtscheiding isoleert de CERC zich. Ze willen alleen kerkelijk 
contact met kerken die dezelfde standpunten aanhangen en gaan er dan ook vanuit dat er geen kerkelijke 
relatie met de GKv is. BBK zal hen de vraag voorleggen of zij het eens zijn met de bevindingen en de relatie 
willen beëindigen of prijs stellen op een gesprek hierover. 
 
Sri Lanka  
In maart is de CRCSL bezocht, waar een actief kerkelijk leven waargenomen werd met diverse missionaire 
en diaconale projecten. De kerken verdienen onze steun bij het handhaven van de gereformeerde 
identiteit in de multireligieuze samenleving van Sri Lanka. Deze steun kan optimaal worden door een 
zusterkerkrelatie met hen aan te gaan. Als eerste stap zal de CRCSL een voorstel voor een Memorandum of 
Understanding doen. Door beperkte mankracht en middelen heeft de CRCSL behoefte aan tijdelijke 
docenten voor de opleiding en toerusting van predikanten. De CRCSL staan open voor toenadering van de 
LRC, maar kunnen de verantwoordelijkheid voor de school in Moratuwa pas aanvaarden na opening van 
zaken over de financiële situatie van de school.  
Het gesprek met Prabhath de Silva (LRC) maakt duidelijk, dat hij zich weer kritischer opstelt ten opzichte 
van de CRCSL.  
Het Baldaeus Theological College, dat uitgaat van kerken met Reformed Baptist achtergrond, wil de 
gereformeerde identiteit versterken en zoekt hulp van de GKv. Aan DVN is gevraagd het verzoek om 
financiële hulp voor studie aan de TU in Kampen te steunen. 
 
Taiwan  
In september zijn ook enkele kerken van de RPCT bezocht, wat wederzijds als stimulerend werd ervaren. 
De GKv kan leren van de ijver van deze kleine kerken om het gereformeerde geloof in China te verbreiden. 
De terugloop in ledental in eigen land willen zij tegengaan door sociale/diaconale projecten in de 
omgeving van de kerk. Het werken in de kleine groepen helpt vooral jongeren vast te houden en te 
activeren. De contacten met andere zusterkerken in de regio zijn gestimuleerd, ook via de regionale ICRC 
conferenties. 
 
Algemeen  
In april/mei zijn Springletters gestuurd aan de zusterkerken en kerkelijke contacten om hen te 
informeren over de ontwikkelingen in de GKv. 
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Sectie 5  (Afrika en Spaans/Portugees sprekende landen) 
 
Benin  
De contacten met de ERCB lopen via de Benincommissie van Gouda – Waddinxveen. Met de commissie is 
goed overleg. Bezien wordt wanneer er met de ERCB een zusterkerkrelatie kan worden aangegaan. 
 
Congo  
De Reformed United Church of the Congo heeft voor het eerst sinds haar ontstaan een generale synode 
kunnen houden. Een afvaardiging van BBK heeft acte de présence gegeven. Het was bemoedigend om te 
zien hoe het kerkwerk zowel op gemeenteniveau als in het kerkverband wordt opgepakt. De ERCC – 
waaruit de RUC is ontstaan – is nog steeds een contact, iets dat bij de RUC ook wel vragen oproept. 
 
Nigeria  
Met de NKST is in 2012 weinig contact geweest. Helaas was er geen Nigeriaanse deelnemer op de IRTT-
cursus aanwezig. Of de Afrika-conferentie van de ICRC (te organiseren door de NKST) er komt, is 
onduidelijk.  
 
Kenia  
De AEPC vierde een jubileum. Onze andere zusterkerk, de RCEA, hield in het najaar haar synode. Een 
bezoek door BBK was helaas niet mogelijk. 
 
Zuid Afrika  
De Gereformeerde Kerken in Zuid Afrika zijn volop in beweging. Op hun synode bleek hoezeer dat ook 
spanning geeft. Er is een breuk opgetreden met een aantal kerken in het Venda-gebied. Verder blijft de 
kwestie vrouw en ambt de gemoederen bezig houden.  
Met de Vrye Gereformeerde Kerken in Zuid Afrika hebben deputaten BBK verhelderende gesprekken 
gevoerd naar aanleiding van de vragen die deze kerken hebben aan de kerken in Nederland. Helaas lijkt 
het erop, dat deze gesprekken nog niet konden worden afgerond.  
 
Afrika overig  
Met DVN is goed overleg tav onze contacten in Oeganda en Ethiopië  
 
Brazilië 
Aan de kleine gereformeerde kerk in Brazilie, de IRB, is in 2012 een goed bezoek gebracht. 
 
Venezuela  
DVN heeft in 2012 een bezoek gebracht aan de IRV en de nieuwe Iglesia del Evangelico. BBK blijft de 
ontwikkelingen volgen.  
 
Spanje  
De afgevaardigde van SBS – het Spanjewerk van de kerk te Huizen – heeft ook namens BBK de jaarlijkse 
synode van de IRE bezocht. De contacten zijn goed. 


