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BBK sectie 1 (Beleid en ICRC)
Het werk in sectie 1 (beleid en coördinatie) heeft in 2015 goede voortgang gehad.
Daarvan valt het volgende te melden.
Beleidsontwikkeling
De bezinning op de missie en visie van BBK die al in 2014 is begonnen kon in 2015 worden afgerond. Het resultaat
van de bezinning wordt vastgelegd in een herschreven beleidsplan BBK dat als bijlage bij het rapport aan de GS
Meppel 2017 zal worden gevoegd.
Netwerken en relaties
In 2015 zijn de eerste ervaringen opgedaan met het nieuwe beleid dat in de nota Oecumenisch netwerken is
vastgelegd. Voorbeelden van conferenties die bezocht werden, zijn de regionale ICRC conferentie van Azië en de
Pacific en de conferentie van de Reformed Presbyterian Fellowship van de kerken in India. Er is ook een begin
gemaakt met maatwerk in de vormgeving van bilaterale relaties met buitenlandse kerken.
LSV
In de afgelopen jaren heeft bezinning plaats gehad op de relatie van BBK tot en de samenwerking met DVN.
Inmiddels is deze bezinning ingehaald door de vorming van het Landelijk Samenwerkingsverband in Mission en
de daarmee veranderde positie van DVN, dat niet langer wordt aangestuurd door deputaten ZHT, maar door het
LSV en in plaats van zelfstandig opererend steeds meer faciliterend functioneert richting de Regionale
Samenwerkings Verbanden, RSV’s. Dit betekent voor BBK dat het zich dient te verhouden tot het LSV en de
contacten van de RSV’s met zusterkerken in het buitenland. Een signaal van deze gewijzigde verhoudingen is de
benoeming van de algemene secretaris BBK in het LSV bestuur.
Bemensing
Er hebben zich geen mutaties voorgedaan in de bemensing van het deputaatschap. Wel is vermeldenswaardig, dat
J.M. van Leeuwen, een van de leden van sectie 1, in het afgelopen jaar in dienst is getreden bij DVN. We
beschouwen het als een welkome dwarsverbinding tussen BBK en DVN.
Bureau
BBK is gezegend met een bekwaam bureau, waar Anja Mijnheer en Joke de Haan zorg dragen voor het secretariaat
in breedst mogelijke zin. Ook in het afgelopen jaar heeft dit prima gefunctioneerd.
In het afgelopen jaar is het Gbouw waar het bureau gevestigd is in andere handen overgegaan. Het is nog niet
bekend wat de nieuwe werkplek van ons bureau zal worden.
DBK
In het afgelopen jaar heeft weer een ontmoeting plaats gehad tussen BBK en DBK, de deputaten buitenlandse
kerken van de CGK, waarin een nuttige uitwisseling van informatie heeft plaats gehad.
Financiën
Financieel kon alles in goede orde worden afgewikkeld. De uitgaven bleven (ruim) onder de begroting. Met
deputaten F&B vond goed overleg plaats.
Dank
Met dank aan God zien we terug op het werk dat we in het voorbije jaar ook binnen sectie 1 BBK mochten
verrichten ten dienste van de relaties van de GKV met buitenlandse kerken en daarmee ten dienste van de
mondiale oecumene.
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BBK Sectie 2 (publiciteit en Lux Mundi)
Momenteel bestaat sectie 2 uit Marike Blok en Johan de Jong. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van ds.
Kim Batteau als onze voorzitter. Op moment van schrijven is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen.
Lux Mundi
a Nieuwe redactie
In 2015 heeft de uitbreiding van de redactie met vertegenwoordigers van ICRC kerken daadwerkelijk vorm
gekregen. Rev. Lungawiruol Khawbung (RPCNEI (NO India), David Miller (FCS Schotland), Dr. Hae Moo Yoo
(KPC Korea) en Rev. Paul Bukenya (PCU) zijn aangeschoven aan de redactietafel en vormen een welkome
uitbreiding. De communicatie binnen deze internationale redactie verdient bijzondere aandacht maar verloopt
veelal zonder problemen via skype vergaderingen. 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.
b Nieuwe vormgeving LM
Lux Mundi heeft in het afgelopen jaar een nieuw jasje gekregen en verschijnt nu in kleurdruk in een frisse
eigentijdse vormgeving met meer foto’s. Hierop zijn positieve reacties van lezers gekomen.
c Lux Mundi digitaal
Om kosten terug te dringen is het abonneebestand van Lux Mundi behoorlijk opgeschoond. Abonnees hebben
in 2015 herhaaldelijk de vraag gekregen of zij voortaan LM digitaal willen ontvangen. Bij het uitblijven van een
reactie is het betreffende adres uit het abonnees bestand gehaald. Theologische instellingen en kerken blijven
het blad in hard copy ontvangen.
Publiciteit-PR
De interne bezinning binnen BBK heeft o.a. als speerpunt opgeleverd dat de PR naar onze kerken versterkt moet
worden. Sectie 2 heeft namens de Algemene Vergadering deze opdracht gekregen en zal proberen met een
voorstel te komen. Om de communicatie met de achterban niet te versnipperen (naast BBK zijn er meer
Gereformeerde organisaties zoals DVN) maar juist waar mogelijk elkaar te versterken wordt gekozen voor de
insteek gebruik te maken van al bestaande communicatielijnen zoals het blad Naast. Het is nog een discussiepunt
welke boodschap we bij de kerken onder de aandacht willen brengen: het merk ‘BBK’ of meer het overstijgende
“besef” dat er overal in de wereld kinderen van God zijn waarmee we verbonden zijn en waarvan we kunnen
leren. Daarnaast is er ook de BBK website. Momenteel wordt er gewerkt aan het vertalen van de inhoud in het
Engels zodat de site toegankelijk wordt voor zowel Nederlands- als Engelstaligen.
BBK sectie 3 (Canada, Verenigde Staten en Europa m.u.v. Spanje en Portugal)
West- en Noord-Europa
In het jaar 2015 is verder gewerkt aan een netwerk van gereformeerde kerken in Europa. Daarbij is steeds
aandacht gevraagd voor de EuCRC 2016 in Nederland. Er zijn verschillende nieuwe contacten gelegd.
Zo is de Presbyterian Church of Ireland in beeld gekomen omdat er een uitwisselingsprogramma is tussen de TUK
en de Union Theological College. Voor het eerst is een bezoek gebracht aan de drie gemeenten van de Illyricum
Movement in Tirana (Albanië). Vanuit de Union of Evangelical Congregational Church in Bulgarije is belangstelling
getoond voor de synodale besluiten inzake ‘M/V in de kerk’. Deze zijn toegestuurd. Met de ERE in Oekraïne is een
gesprek gevoerd over dezelfde besluiten. Deze contactkerk toonde zich zeer bezorgd over de gang van zaken rond
het onderwerp ‘M/V in de kerk’.
Verder heeft een eerste overleg plaatsgevonden met DVN over een thematische aanpak van het missionaire werk
in Europa.
Noord-Amerika
Ook dit jaar heeft sectie 3 zich intensief bezig gehouden met de moeiten die onder andere de CRC heeft met de
gang van zaken binnen de GKv. In de correspondentie van de zijde van sectie 3 is steeds benadrukt dat binnen een
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zusterkerkrelatie alleen de officiële synode uitspraken mogen worden gewogen en beoordeeld. Allerlei publicaties
en persoonlijke ontboezemingen kunnen wel als illustratie gelden maar zijn niet van doorslaggevende betekenis.
De besluiten van de GS Ede 2014-2015 zijn verder ook in een persoonlijke ontmoeting nader toegelicht.
Vluchtelingenhulp
Diverse christelijke zendingsorganisaties onder welke DVN en GZB hebben budget beschikbaar gesteld voor
Europese zusterkerken of contactkerken die hulp verlenen aan door Europa trekkende vluchtelingen. Binnen het
netwerk van BBK heeft alleen onze contactkerk in Kroatië hiervan gebruik gemaakt.
Voorbede voor buitenlandse kerken
Vanuit sectie 3 is het voorstel gedaan om als BBK de kerken op te roepen tot voorbede wanneer één van de
zusterkerken of contactkerken in nood is . Dit voorstel is overgenomen door de Algemene Vergadering en reeds
in praktijk gebracht. De kerken zijn in 2015 opgeroepen tot voorbede voor de broederschap in Oekraïne, Sri Lanka
en India. Ook zijn de kerken opgeroepen te bidden voor de theologische opleiding SETIA in Indonesië.
BBK sectie 4 (Zuid-Oost Azië en Indonesië en Oceanië)
Sectie 4 heeft de kerken in (Zuid-) Oost Azië en Oceanië in haar portefeuille. De contacten in deze regio zijn
verdeeld over de koppels (Zuid-) Oost Azië, Indonesië en Oceanië.
Oceanië
Wat in het oog springt zijn de ontwikkelingen in de relatie met de Free Reformed Church of Australia. In 2015
heeft die ontwikkeling niet stil gestaan. De FRCA heeft op haar synode van Baldivis de zusterkerkrelatie met onze
kerken opgeschort. Twee leden van sectie 4 hebben die synode bezocht en over de gang van zaken gerapporteerd.
Voorbereidingen zijn getroffen om ook de plaatselijke kerken te informeren over deze besluiten van de FRCA.
Inmiddels hebben deputaten de officiële stukken van de GS FRCA ontvangen en ze bezinnen zich op de
beantwoording. Tegen het plan van de FRCA om zich met hun bezwaren tegen de GKV rechtstreeks te richten tot
onze lokale kerken hebben deputaten bezwaar gemaakt, omdat dit een grensoverschrijdende inmenging in ons
interne kerkelijk leven zou zijn.
(Zuid-) Oost Azië
In april hebben twee deputaten op haar uitnodiging de synode en een amtsdragersconferentie van de Christian
Reformed Church of the Philippines bezocht. Deze kerken hebben onze kerken bij die gelegenheid verzocht om
een kerkelijke relatie. Deze kerken stralen vitaliteit en eigentijdsheid uit. Het bleek dat ze op persoonlijk vlak
verschillende contacten hebben met de gereformeerde broeders en zusters die deel uit maakten van de FRCP en
de RFCP, waarmee onze kerken in de jaren negentig van de vorige eeuw een relatie hebben onderhouden.
In september en oktober zijn bezoeken gebracht aan de South India Reformed Churches in Tamil Nadu, India. Het
is een kerkengroep waar de kerken van Ede en Wageningen een sponsorrelatie mee onderhouden en die tegelijk
deel uitmaakt van de lijst van contacten van de GKV. Deze kerken trekken de aandacht van en bieden
gereformeerde toerusting aan independent pastors en kerkjes in hun omgeving
In aansluiting aan het bezoek aan de SIRC is ook aan de Christian Reformed Church of Sri Lanka een bezoek
gebracht, de kerk waarmee onze kerken in de GS Ede een zusterkerkrelatie zijn aangegaan. Deze kerken leggen
een opmerkelijke standvastigheid aan de dag in de vijandschap van de Boeddhistische context te midden waarvan
ze leven.
Tenslotte werd de reis vervolgd naar Zuid Korea, om daar, op nadrukkelijk verzoek van de hostchurch, de
Independent Reformed Church of Korea, als observers deel te nemen aan de Asia Pacific Conference of Reformed
Churches, een regionale ICRC vergadering. Het bood goede mogelijkheden om nieuwe gereformeerde en
presbyteriaansekerken te leren kennen, maar ook om te werken aan herstel van het vertrouwen in de
confessionele trouw van onze kerken.
Drs C.J. Haak die als gastdocent in Korea verblijft heeft onze kerken vertegenwoordigd in de General Assemblee
van de Korean Presbyterian Church Koshin.
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Indonesië
In 2015 zijn geen BBK bezoeken gebracht aan de zusterkerken in Indonesië. Verder is door ons afgezien van het
organiseren van een Indonesië conferentie, dit naar aanleiding van de opmerkingen bezwaren die de Overijsselse
zendingsdeputaten over de gevolgde route hebben ingebracht.
Wel heeft een van de leden van sectie 4 samen met een afvaardiging van DVN en OZD een bezoek gebracht aan
KalBar en daar de synode van onze zusterkerk bijgewoond. Aangezien het om een particuliere synode KalBar van
de GGRI ging, hadden we als deputaten BBK voor deze synode geen uitnodiging ontvangen.
Sectie 4
Ook in 2015 heeft sectie 4 weer de zogenaamde Springletter gestuurd aan al haar contacten en relaties, waarin we
de buitenlandse kerken informeren over het wel en wee van onze kerken.
Daarop zijn verschillende dankbare reacties gekomen.
Verder heeft sectie 4 als sectie ook haar aandeel geleverd in de deputaatschap brede bezinning op missie en visie
van BBK en een aantal speerpunten aangedragen die verwerkt zijn in de nieuwe beleidsnota die aan de komende
GS zal worden gepresenteerd.
Sectie 4 mag zich verheugen in een goede samenwerking en afstemming met DVN. Zo werden we door degene die
voor DVN een TLT cursus in Myanmar verzorgt op de hoogte gebracht van de ervaringen die ze daar met de vele
gereformeerde en presbyteriaanse kerkjes heeft opgedaan.
Er zijn in de loop van 2015 geen wijzigingen opgetreden in de bemensing van en de taakverdeling binnen de
sectie.
Besluit
Met dank aan God voor het voorrecht dit werk namens onze kerken te mogen doen en voor wat we daarin van zijn
grootheid te zien krijgen willen we deze voortgangsrapportage afsluiten.
BBK sectie 5 (Afrika en Spaans/Portugeessprekende landen)
Benin
Het contact vanuit BBK met de ERCB staat op een erg laag pitje. Sectie 5 houdt contact met de Benincommissie en
zo feeling met wat er speelt.
Brazilië
Met de IRB is er schriftelijk contact geweest. De besluiten van onze synode gaf de commissie buitenland van de
IRB aanleiding voor bezorgde vragen. Sectie 5 heeft gereageerd met verwijzing naar de brief van onze synode aan
alle zusterkerken.
Congo
Inde zomer heeft Albert Balk de synode van de URCC bezocht, samen met Henk Prins van Verre Naasten. Dit was
een goede ontmoeting waarin de banden goed aangehaald zijn. Belangrijke conclusie was dat het belangrijk is
deze relatie goed te onderhouden vanwege het beladen verleden. Het is ook belangrijk dit in nauwe
samenwerking met Verre Naasten te doen.
Kenia
Samen met DVN heeft sectie 5 de RCEA een brief gestuurd ter gelegenheid van hun synode. Ook heeft Albert Balk
vertegenwoordigers van de AEPC gesproken tijdens hun bezoek aan Nederland.
Nigeria
Marike Blok heeft in augustus, samen met Henk Prins van Verre Naasten, een reis naar Nigeria gemaakt. Dit was
een goede reis waarin de banden zijn aangehaald. Het blijkt wel moeilijk om goede vormen te vinden voor deze
relatie. Omdat de NKST al lid is van de WCRC staat het lidmaatschap van de ICRC voor hen niet open. Dit voelt
ongemakkelijk. Sectie 5 heeft hierin geprobeerd met hen mee te denken en heeft benadrukt dat onze bilaterale
zusterkerkrelatie wat ons betreft niet afhankelijk is van het lidmaatschap van de ICRC.

5

Jaarverslag BBK 2015

Oeganda
Dit jaar geen bijzonderheden.
Portugal
Alexandre Pedro heeft geprobeerd contact te leggen met de ICPdP, met weinig resultaat. Het lijkt een wat
geïsoleerde kerkgemeenschap.
Spanje
Jan Matthijs van Leeuwen heeft in december de synode bezocht van de IRE. Dit was een goede en opbouwende
ontmoeting. Aanbeveling is om deze synode elk jaar te bezoeken, zolang het contact met Spanje niet
ondergebracht is bij een RSV.
Venezuela
Het contact verloopt erg moeizaam. Sectie 5 wilde graag een bezoek brengen, maar we kregen niet of nauwelijks
contact. Dit lijkt te maken te hebben met interne conflicten in de kerk in Venezuela. Vanuit Verre Naasten is er wel
een goede en opbouwende reis geweest, mee namens sectie 5.
Zuid-Afrika
Met de VGKSA is correspondentie geweest over hun voorstel voor een congres over hermeneutiek. Sectie 5 ziet
geen heil in hun plannen om een congres van officiële kerkelijke vertegenwoordigers te hebben, dat uitmondt in
een statement dat door onze beide kerken gedragen wordt. We waarderen wel hun poging om echt in gesprek te
komen.
Met vertegenwoordigers van de GKSA is op 20 november een ontmoeting geweest in Nederland met onze hele
sectie. De banden zijn op deze manier aangehaald, we spraken openhartig over vreugden en zorgen. We zijn
uitgenodigd voor hun bijzondere synode in 2016 over ‘Vrouw en Ambt’. We besloten daar niet naartoe te gaan. De
belangrijkste reden is dat het een bijzondere synode over een aparte zaak is.
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