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BBK sectie 1 (Beleid en ICRC)
Eindsprint
Het jaar 2014 stond voor deputaten BBK in het teken van de GS Ede 2014.
Voor sectie 1, de sectie van beleid en dagelijks bestuur van het deputaatschap, betekende dit onder meer,
dat veel tijd is besteed aan de afronding van de rapportage en de formulering van de voorstellen en de
voordrachten voor benoemingen aan de synode. Vervolgens is veel tijd en energie gaan zitten in de
toelichting van onze rapportage en voorstellen aan de leden van de synode en in de verdediging van onze
voorstellen in de synodezittingen. We zijn dankbaar voor de aanvaarding van al onze voorstellen. Tegelijk
vroeg de uitnodiging van de buitenlandse kerken en de organisatie van de buitenlandweek en
communicatie met de afgevaardigden van de buitenlandse kerken onze aandacht. Belangrijk thema hierin
was het gesprek over de vermaningen, die verschillende buitenlandse kerken aan onze kerken hadden
gestuurd. We zien dankbaar terug op de buitenland week en we vermelden met respect de organisatie van
het geheel door het bureau BBK.
Lopende zaken
Ook in het synodejaar 2014 waren er allerlei lopende zaken, die doorgang vonden. Eveneens is in het
voorjaar weer een Springletter verstuurd aan al onze buitenlandse contacten en zusterkerken, waarin we
met name informatie geven over het wel en wee van onze kerken en de buitenlandse kerken vragen
daarin biddend met ons mee te leven.
Belangrijk punt op de agenda van sectie 1 en de algemene vergadering was de voortgaande bezinning op
de missie van BBK, van belang onder meer voor de positionering van ons deputaatschap ten opzichte van
DVN en de contacten die de Regionale Samenwerkingsverbanden met buitenlandse contact- en
zusterkerken van de GKV onderhouden. Ook in 2014 zijn de gebruikelijke bezoeken gebracht aan de ouduitgezondenen van BBK of hun weduwen, waarbij naar hun welstand en voorzieningen wordt
geïnformeerd.
Het bureau BBK heeft op volle toeren gedraaid. Behalve al het werk dat de GS opleverde valt hiervan te
noemen de ondersteuning van de organisatie van de EuCRC in Cardiff en de opschoning en ordening van
het archief BBK en de overdracht daarvan aan het ADC.
Doorstart
Na de voorlopige sluiting van de GS volgde er voor sectie 1 nog het nodige nawerk van de synode, met
name in de vorm van betrokkenheid bij de communicatie van de GS besluiten naar de buitenlandse
kerken. Bij de doorstart van het deputaatschap in nieuwe samenstelling deed zich het probleem voor, dat
een van de benoemde deputaten, ds. D. Mak, een beroep aannam naar een ander kerkverband. In goede
overeenstemming is geconcludeerd, dat daardoor niet goed meer mogelijk was gevolg te geven aan de
benoeming als ‘ambassadeur’ van de GKV in het buitenland. De plaats van ds. Mak is ingenomen door de
als secundus benoemde br. Johannes Veldhuizen.
Er is in het najaar van 2014 een begin gemaakt met de uitvoering van de opdrachten die de instructie van
de GS Ede voor deputaten BBK vermeldt. Daarvan zijn vooral vermeldenswaardig de stappen die genomen
zijn om te komen tot een internationale redactie van Lux Mundi als voorbereiding van een eventuele
overname van Lux Mundi door de ICRC die in 2017 zal worden gehouden.
Er is goede aandacht besteed aan het beheer van de financiën. Er zijn goede contacten met deputaten F&B
die onder andere hebben geleid tot nieuwe afspraken over de behandeling van declaraties en over de
mogelijkheid om overschotten van het ene jaarbudget in het volgende te mogen aanwenden binnen het
totaal budget van de meerjarenbegroting zoals vastgesteld door de GS. Een en andermaal is er contact
geweest met de TUK in de persoon van ds. Jos Colijn, buitenland coördinator van de universiteit.
Voor sectie 1, Melle Oosterhuis, algemeen secretaris
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1. BBK Sectie 2 (publiciteit en Lux Mundi)
De leden van sectie 2 zijn nu: Kim Batteau, Marike Blok, Johan de Jong en Anja Mijnheer
Lux Mundi
a Nieuwe redactie. Een overgangsperiode is gaande, waarin de redactie uitgebreid wordt met
vertegenwoordigers van ICRC kerken. Aan de ICRC zal in 2017 worden voorgesteld het blad als eigen
orgaan over te nemen. Als alternatief zouden ook meerdere buitenlandse kerken de verantwoordelijkheid
voor LM kunnen overnemen.
Gedacht wordt aan een kernredactie van uit verschillende continenten, met daarnaast medewerkers uit
verschillende landen, met uit elke ICRC kerk een contactpersoon.
Contact wordt gezocht naar de voorgestelde nieuwe, internationale redacteuren:
Rev. Lungawiruol Khawbung (RPCNEI (NO India))
David Miller (FCS Schotland)
Dr. Hae Moo Yoo (KPC Korea)
Rev. Paul Bukenya (PCU Uganda)
Drs. Heon Soo Kim (IRCK Korea)
Er wordt gewerkt aan een taakomschrijving.
b LM digitaal ontvangen. Om kosten te besparen zullen abonnees gevraagd worden LM digitaal te gaan
lezen. Abonnees krijgen de vraag of ze hun mailadres willen sturen om zo in de toekomst LM digitaal te
ontvangen. Horen we niets dan gaat het adres uit het bestand. In principe krijgen privé adressen in de
Westerse landen geen hard copy meer.
c Nieuwe vormgeving LM. In de aanloop naar de ICRC in 2017, zal geprobeerd worden het blad
aantrekkelijker te maken. Een proefdrukje van een nieuwe (kleur) vormgeving is ontvangen van de
huidige vormgever.
Publiciteit
De website. De medewerkers op het BBK bureau hebben een korte cursus website bijhouden gevolgd. De
informatie van de meeste landen is bijgewerkt. Het is de bedoeling dat in de toekomst meer foto’s en korte
reisimpressies op de website verschijnen. Bovendien wordt er gewerkt aan een tweetalige opzet van de
BBK site zodat de site toegankelijk is voor zowel Nederlands- als Engelstaligen.

2. BBK sectie 3 (Canada, Verenigde Staten en Europa m.u.v. Spanje en Portugal)
Conferenties
In januari is in Hamilton (Canada) de conferentie Correctly Handling the Word of Truth gehouden:
Reformed Hermeneutics Today.
Tijdens deze conferentie kwamen de ‘hete hangijzers’ aan de orde in de contacten tussen de GKN en met
name de CanRC. Deze conferentie heeft de moeiten bij de CanRC niet kunnen wegnemen. De GS Ede 2014
heeft een vermaanbrief van de CanRC ontvangen. Tijdens de ‘buitenlandweek’ hebben meerdere
buitenlandse kerken hun zorgen geuit over de koers van de GKN. In overleg met sectie 3 heeft de GS de
brief van de CanRC beantwoord.
In september is de EuCRC bijeengekomen in Cardiff (Wales) rond het thema ‘Reformed Piety’. De
conferentie mag geslaagd worden genoemd, vooral ook door de intensieve contacten in de wandelgangen.
Er waren diverse nieuwe gezichten aanwezig uit Italië, Polen, Albanië en Rusland.
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Bezoeken
In dit synodejaar is alleen de synode van de EPCEW bezocht door Ronald Schipper en Henk van der
Linden.
ERKWB
De 6e synode van onze enige zusterkerk op Europese vasteland is tot de conclusie gekomen dat er geen
Schriftuurlijke gronden zijn die het rechtvaardigen vrouwen toe te laten tot het ambt van diaken. Ds. Kurt
Vetterli was present op de EuCRC in Cardiff.
Contacten
Nieuw is het contact met de Illyricum Movement in Albanië. Voorganger Eduart Demo heeft de EuCRC in
Cardiff bezocht.
Met de contactkerk ERE in Ukraïne is intensief emailcontact geweest over met name het deputatenrapport
M/V in de kerk.
Over de andere contacten zijn geen bijzonderheden op te merken. Het werk kon goede voortgang vinden.
Bemensing
Na 12 jaar lid te zijn geweest van BBK, waarvan 9 jaar als voorzitter van sectie 3, heeft Klaas Wezeman
afscheid genomen. In zijn plaats heeft sectie 3 Peter Bakker als nieuw lid mogen begroeten en heeft Albert
Feijen de voorzittershamer overgenomen.

3. BBK sectie 4 (Azië, Australië en Nieuw Zeeland)
Australië en Nieuw Zeeland
De contacten met de Free Reformed Churches of Australia en de Reformed Church of New Zeeland hebben
in het afgelopen jaar inhoud gekregen, doordat beide zusterkerken afgevaardigden hebben gestuurd naar
de synode van Ede. Er is tijdens de buitenlandweek en later, bij de behandeling van het M/V rapport,
intensief contact met ze geweest. In de synodezittingen hebben ze de boodschap van de vermaningen die
zij onze kerken hadden gestuurd nadrukkelijk onderstreept. De deputaten van de RCNZ hebben na afloop
van de synode van ons nog een toelichting gevraagd en gekregen op het synode besluit over het M/V
rapport. Die is dankbaar ontvangen: ‘We intend to address our synod on the basis of this material. We think
it will be of significant importance.’
Indonesië
De gereformeerde kerken in Indonesië op Kalimantan, Sumba/Timor en Papua hebben zich verbonden tot
een Indonesisch kerkverband. Dit betekende voor de Gereja Gereja Reformasi di Indonesia – Papua dat
ook zij delen in de status van de zusterkerkrelatie. Zij waren dan ook op uitnodiging vertegenwoordigd op
de synode te Ede. Het was een historisch moment toen de relatie met deze kerken, die ontstaan zijn uit het
zendingswerk dat 60 jaar geleden in Irian Jaya is begonnen, op de synode haar beslag kreeg.
Filippijnen
Er is een doorstart gemaakt in de contacten met de Christian Reformed Churches in the Philippines. Bij
navraag naar het belang dat de CRCP stelt op het contact met onze kerken kregen we als antwoord, dat we
van grote betekenis voor hen zouden kunnen zijn, speciaal bij het bewaren van hun gereformeerde
identiteit in de invloedsfeer van de charismatische beweging. We hebben een uitnodiging ontvangen en
aanvaard naar hun generale synode in 2015.
Japan en Korea
De Reformed Church of Japan was vertegenwoordigd op de GS Ede.
Ook de Kosin Presbyterian Church of Korea was vertegenwoordigd op de synode te Ede.
De buitenland week bood goede mogelijkheden om met elkaar te spreken. Van de kerken in Korea is het
meest intensieve contact geweest met de Independent Reformed Church of Korea. Rev. Heon Soo Kim, die
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in het najaar ons land bezocht heeft die gelegenheid aangegrepen voor een ecclesiastical meeting. De IRCK
is geen zusterkerk en heeft daarom ook onze synode niet bezocht, maar voelde zich wel sterk betrokken
bij de zaken die daar op de agenda stonden. We hebben een aantal zaken kunnen bespreken en
verduidelijken.
India
In september 2014 is een bezoek gebracht aan de South India Reformed Churches. Het is een kerkverband
in opbouw, waar de kerken van Ede en Wageningen contacten mee onderhouden en support aan verlenen.
Tijdens deze reis kon een bijdrage geleverd worden aan een conferentie van deze kerken die stond in het
teken van ‘The second coming of Christ’. Er is bij deze kerken nog geen duidelijke ambitie om met onze
kerken een zusterkerkrelatie aan te gaan.
De Reformed Presbyterian Church of India was vertegenwoordigd op onze synode in de persoon van
broeder Hiralal Solanki, die is voorgegaan in de avondmaalsdienst die in de buitenlandweek in de kerk te
Ede is gehouden.
Sri Lanka
Van de Christian Reformed Churches in Sri Lanka waren twee broeders op uitnodiging afgevaardigd naar
onze generale synode. Deze afvaardiging stond in het teken van het voorstel van deputaten aan de GS om
met de CRCSL een zusterkerkrelatie aan te gaan. Tot grote dankbaarheid van de broeders en de kerken die
zij vertegenwoordigden heeft de synode het voorstel van deputaten aanvaard. De aanwezigheid van de
beide broeders bood goede mogelijkheden tot nadere kennismaking en informatie over de
omstandigheden van Boeddhistische vijandschap, waaronder deze oudste van onze zusterkerken
volharden in de dienst van onze Heer.
Voor de sectie,
Melle Oosterhuis

4. BBK sectie V (Afrika en Spaans/Portugeessprekende landen)
Benin
Geen ontwikkelingen te melden.
Brazilië
De buitenlandweek is bezocht door een afgevaardigde van de IPB. Hij heeft zorgen geuit rondom de
thematiek ‘vrouw en ambt’. Er heeft wat correspondentie plaatsgevonden over de vraag of de leiding van
de IPB moeite zou hebben met contacten tussen de TU in Kampen en de opleiding in Fatesul.
Met de IRB zijn geen contacten geweest.
Congo
De buitenlandweek is bezocht door drie afgevaardigden van de URCC.
Kenia
De buitenlandweek is bezocht door een afgevaardigde van de AEPC. Met de RCEA zijn geen contacten
geweest.
Nigeria
Geen ontwikkelingen te melden. We realiseren ons dat de kerken te lijden hebben onder het geweld in dit
land, met name door Boko Haram.
Oeganda
De synode heeft besloten een zusterkerkrelatie aan te gaan met de PCU. De afgevaardigden hebben de
synode ook bezocht, later dan gepland. Tijdens de buitenlandweek konden ze er niet zijn vanwege
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visumproblemen. Wij zijn dankbaar dat ze alsnog later konden komen. Ze willen ook lid worden van de
ICRC. Wij denken met hen mee om dat voor elkaar te krijgen. Wij bevelen hen ook officieel aan.
Portugal
Geen ontwikkelingen te melden.
Spanje
Pieter Boonstra heeft vanuit SBS de synode bezocht van de IRE. Zij willen toenadering zoeken tot de grote
kerk in Spanje, de IEPE. Daar zijn we blij mee, in het verleden hebben we hierop aangedrongen.
Venezuela
We hebben geprobeerd weer in contact te komen met de IRV. Er is een brief uitgegaan op 23 juni, met de
vraag ons een officieel bezoek te brengen, en wel vanuit de oostelijke en westelijke classis gezamenlijk. Op
deze brief is geen officieel antwoord gekomen. Informeel zijn er wel contacten.
Zuid Afrika
Vanuit de VGKSA is onze synode bezocht door twee afgevaardigden. Zij hebben grote zorgen geuit over de
kwestie ‘vrouw en ambt’. Als sectie hebben we rondom hun bezoek een ontmoeting met een van de
afgevaardigden gehad. In deze ontmoeting bleek dat de discussies in Nederland er net zo goed binnen de
VGKSA zijn. Er heeft binnen hun ‘deputaten BBK’ een belangrijke wisseling van de wacht plaats gevonden.
Rondom de GKSA zijn er geen ontwikkelingen. Zij hadden synode in januari 2015. Wij laten ons
vertegenwoordigen door de CGK. De afgevaardigden krijgen wel een aparte brief van ons mee.
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