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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.
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Inleiding
Het werk van deputaten BBK is een uitermate dynamisch gebeuren. Ontwikkelingen in de kerkelijke
relaties staan niet stil. Vandaar dat een aanvullend rapport nodig is gebleken om de laatste
ontwikkelingen te vermelden.

Sectie 3
Rectificatie: op pagina 4 van het BBK beleidsrapport staat in 1.2 dat de EuCRC in 2014 bijeenkomt van 28
augustus tot 4 september 2014. Dit moet zijn : 2 tot 5 september 2014.
Met betrekking tot de URCNA
Besluit:
het aanbod van een zusterkerkrelatie aan the United Reformed Church of North America niet langer te
handhaven en de URCNA toe te voegen aan de lijst van kerken waarmee de GKv contact onderhouden.
Grond:
1.
de URCNA hebben bij herhaling het aanbod van een zusterkerkrelatie afgewezen omdat zij
betwijfelen of de GKv wel voluit gereformeerde kerken zijn. Het is in deze situatie onjuist het
aanbod van een zusterkerkrelatie ongelimiteerd te blijven handhaven;
2.
de GKv zijn niet veranderd in hun waardering van de URCNA.

GS Amersfoort C 2005 heeft besloten een zusterkerkrelatie aan te gaan met de URCNA (art. 149)
GS Zwolle Z 2008 heeft besloten aan het tot stand komen van deze relatie te blijven werken (art. 126)
GS Harderwijk 2011 heeft de URCNA in de lijst van zusterkerken ondergebracht onder toevoeging ‘status
aanbod’.

Sectie 4
Met betrekking tot onze contacten in Singapore
Overwegingen:
1.
De GS van Harderwijk droeg BBK op contact te onderhouden met de Evangelical Reformed
Churches in Singapore. (ERCS)
2.
Het kerkverband van de ERCS is in 2010 verbroken. De verschillen van mening gingen over de visie
op het huwelijk en op het verbond. De Covenant Evangelical Reformed Church (CERC) volgde de lijn
van de PRCA. De CERC ontvangt hulp bij de preekvoorziening van PRCA.
3.
De CERC ontkent dat er een kerkelijke relatie bestaat tussen de CERC en de GKV. Initiatieven voor
een gesprek gingen altijd uit van BBK.
4.
Leden van de GKV, die zich in Singapore vestigden werden niet toegelaten, tenzij ze de visie op het
verbond en het huwelijk van de CERC onderschreven.
5.
De andere gemeente, de First Evangelical Reformed Church (FERC) heeft contact en ontvangt hulp
van de FRCA en de CanRC. De FERC zoekt ook contacten in de regio met Bijbelgetrouwe kerken.
6.
Het contact tussen de FERC en BBK houdt een zekere wederkerigheid in.
7.
Leden van de GKV worden als lid aanvaard.
8.
Het beleid van de GKV is, dat BBK alleen met kerkverbanden contact onderhoudt.
Besluit:
a.
de Covenant Evangelical Reformed Church (CERC) van Singapore te schrappen van de lijst van
contactkerken;
b.
de First Evangelical Reformed Church van Singapore te handhaven op de lijst van contactkerken.
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Met betrekking tot onze contacten in de Filippijnen
Materiaal:
1
mail van rev. Stephen ’t Hart (FRCA – Baldivis);
2
Instructie ‘Philippines Mission Committee’ van Baldivis.
Besluit:
a.
de RFCP af te voeren van de lijst kerken waarmee we contact onderhouden;
b.
de CRCP af te voeren van de lijst kerken waarmee we contact onderhouden;
c.
de CRCP te informeren over de mogelijkheid van eventueel contact met de FRCA;
d.
de FRCA (gemeente Mundijong) van deze besluiten op de hoogte te brengen, en onze gegevens
betreffende de RFCP en CRCP aan hen door te geven.
Gronden:
1.
de afgelopen 10 jaar is er geen sprake meer van contact met de kerken in de Filippijnen (FRCP en
CRCP).
2.
De CRCP heeft van haar kant op geen enkele manier laten blijken werkelijk geïnteresseerd te zijn in
een zusterkerkrelatie.
3.
Bij de RFCP is geen sprake meer van een kerkverband waar we contact mee zouden kunnen
hebben. Daarmee voldoet de RFCP niet meer aan de voorwaarden voor kerkelijke contacten.
4.
Vanuit onze zusterkerken in Australië worden actief verschillende contacten onderhouden in de
Filippijnen.
5.
Het past in ons beleid om waar mogelijk regionale contacten te bevorderen.
6.
Het heeft weinig zin om naast de activiteiten van de FRCA zelf ook nog weer opnieuw activiteiten in
de Filippijnen te gaan ontplooien door te proberen het oude contact met de CRCP nieuw leven in te
blazen.
Met betrekking tot onze contacten in Bangladesh
Overwegingen
De Isa-E Church in Bangladesh (ICB) heeft op advies van Mission to the World (PCA) aan DVN om hulp
gevraagd voor de training van hun evangelisten. De TLT-cursus die DVN kan geven is geschikt voor dat
doel. Bernard Brouwer (DVN) en Jan Bronsema (BBK) hebben een bezoek gebracht aan ICB. Ze spraken
daar met Abdul Mabud Chowdhury en andere leiders. In die gesprekken werd duidelijk wat de ICB nodig
heeft. De ICB is een snel groeiende groep gelovigen in Bangladesh. Over de grens in India(West Bengalen)
zijn inmiddels ook al 3 evangelisten aan het werk. In november 2012 waren er 5000 kerkgangers
verspreid over het land. November 2013 waren het er 8000. Er waren 39 kerkplanters actief en 22
pastors. Hun vraag was: Leer ons hoe wij het kerkelijk en gemeentelijk leven moeten organiseren. Ze
willen ook graag contact met andere kerkverbanden van gereformeerde snit. DVN heeft aangeboden de
training te verzorgen en dat aanbod is door ICB geaccepteerd. Er is daarvoor een programma van 2 jaar
opgesteld en in uitvoering genomen. Meer informatie is te vinden in het reisverslag van het bezoek aan de
ICB door Jan Bronsema en Bernard Brouwer.
Besluit:
De Isa-E Church in Bangladesh (ICB) op te nemen in de lijst van contactkerken.
Gronden:
1
het past in ons beleid om contact te leggen met die kerken waar DVN hulp aan verleent;
2
BBK kan helpen bij het leggen van contacten van de ICB met andere kerken in de regio, zoals de
RPCNEI en PTS.
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Met betrekking tot zusterkerkrelatie met de GGRI
Materiaal:
1.
jaarrapportage BBK 2012;
2.
reisverslag Papua 2012.
Besluit:
a.
de drie bestaande afzonderlijke zusterkerkrelaties met de GGRI (NTT, KalBar, Papua) te laten
opgaan in één zusterkerkrelatie met de gehele/nationale GGRI;
b.
de deputaten op te dragen in overleg met de nationale GGRI contact te blijven houden met de GGRI
in de drie afzonderlijke regio’s.
Gronden:
1.
met het houden van hun 1e Nationale Synode in februari 2012 zijn de drie regio’s van de GGRI waar
wij elk afzonderlijk een zusterkerkrelatie mee hebben (Sumba/NTT, Kalimantan, Papua: de nrs 1012 in de lijst van zusterkerkrelaties) een officieel landelijk kerkverband aangegaan;
2.
het is gebruikelijk dat een zusterkerkrelatie onderhouden wordt op landelijk niveau;
3.
gezien hun voorstel aan de ICRC gaan de GGRI zelf ook uit van contact op nationaal niveau:
NTT is reeds lang lid van de ICRC. Nu met deze synode een nationaal kerkverband werkelijkheid is
geworden, zullen we dat rapporteren aan de ICRC, met het verzoek om vanaf heden de nationale
GGRI als lid te beschouwen van de ICRC. Een afschrift van deze kennisgeving zal worden gestuurd
aan de GKv en de CanRC. Vanaf nu zal het nationaal deputaatschap voor contacten de afvaardiging
naar de ICRC regelen, met in acht nemen van de vertegenwoordiging van de regio’s;
4.
de wens van de GGRI, uitgesproken door hun genoemde Synode, om ook contact te blijven houden
op provinciaal niveau dient te worden gehonoreerd, om de volgende redenen:
a
geografie: de drie regio’s liggen ver van elkaar verwijderd, en onderling contact is er vrijwel
uitsluitend per telefoon en internet;
b
demografie: er zijn grote verschillen in ontwikkeling en cultuur tussen de verschillende
regio’s, waardoor de benadering ook anders (op maat) zal moeten plaats vinden;
c
bij contact alleen op nationaal niveau zou de relatie veel verder van de kerken af komen te
staan en aan waarde verliezen.
Met betrekking tot zusterkerkrelatie met de GGRM
Materiaal:
1.
jaarrapportage BBK 2011;
2.
reisverslag NTT 2012.
Besluit:
a.
de GGRM af te voeren van onze lijst met zusterkerkrelaties;
b.
waar de gelegenheid zich voordoet de gemeente Galilea aan te sporen zich bij de GGRC te voegen.
Gronden:
1.
de GGRM is als zelfstandige relatie op onze lijst met zusterkerkrelaties gekomen als gevolg van een
conflict van de GGRM met de GGRC;
2.
inmiddels heeft er zowel persoonlijk als kerkelijk verzoening plaats gevonden van de GGRM en de
GGRC, waarbij is afgesproken verder samen te gaan onder de naam GGRC;
3.
na deze verzoening is één gemeente (Galilea) toch weer zelfstandig verder gegaan als GGRM;
4.
de GGRI-NTT, die in het verleden in het conflict bemiddeld hebben, en waar wij ons toen achter
gesteld hebben, beschouwen nu alleen de GGRC als zusterkerkrelatie;
5.
het is niet conform de regels om een zusterkerkrelatie te onderhouden met één losstaande
gemeente.
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Met betrekking tot onze contacten op Sri Lanka
Materiaal:
1.
reisverslag Sri Lanka maart 2012;
2.
BBK Jaarrapportage 2012.
Besluit:
met dankbaarheid aan de Here een zusterkerkrelatie aan te gaan met de Christian Reformed Church of Sri
Lanka (CRCSL).
Gronden:
1.
na het herstel van de contacten is van beide kanten een hartelijk verlangen uitgesproken om de
zusterkerkrelatie tot stand te brengen;
2.
de CRCSL laat een actief gereformeerd kerkelijk leven zien, met diverse missionaire en diaconale
projecten;
3.
de CRCSL wil de gereformeerde identiteit bewaren in de multireligieuze samenleving van Sri Lanka
en vragen onze hulp hierbij;
4.
de voorwaarden zijn aanwezig om de relatie daadwerkelijk wederkerig inhoud te kunnen geven.

