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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: wao@ngk-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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1. Samenvatting
In deze rapportage zullen we ons beperken tot een verslag over de samenwerking tussen het
deputaatschap voor de Betrekkingen met de Buitenlandse Kerken en de Commissie voor Contact en
Samenspreking.
In de periode voorafgaand aan de GS van Goes was er al regelmatig contact, al speelde zich dat voornamelijk
af tussen de voorzitter van CCS en de beleidssectie S1 van BBK.
Vanaf 2020 heeft de samenwerking breder en vaster vorm gekregen, doordat de leden van CCS zijn
opgenomen in de secties waar aandacht is voor hun werkvelden. Ook is de voorzitter van CCS lid
geworden van BBK sectie 1. Dit alles is ook te lezen in de Voortgangsrapportages van 2020 en 2021. Door
de samenvoeging zijn de al bestaande contacten van BBK uitgebreid met een zusterkerkrelatie met de
CRCNA in Noord Amerika en met de GGBST op Sumba, en met (uitgebreidere ) contacten met de Sudanese
Reformed Church in Soedan en de UNEPREF in Frankrijk. De Christian Reformed Churches of Australia
staan ook in de lijst van contacten van de NGK, maar de CRCA onderhouden al hun contacten via de ICRC.
Ondanks een, in het verleden, totaal verschillende manier van organisatie met betrekking tot de
werkzaamheden, is het mooi dat we kunnen constateren dat de samenvoeging probleemloos is verlopen.
De huidige sectie indeling is als volgt:
Sectie 1: Beleid, ICRC, PR
Henk Venema, voorzitter
Johan Plug, algemeen secretaris
Arjan Grashuis, penningmeester
Rinze IJbema
Mark Rietkerk
Sectie 2: Afrika, Spaans- en Portugeestalige landen
Pieter Boonstra
Theo Havinga Fritz
Krüger Alexandre
Pedro Johan Plug
Sectie 3: Noord Amerika, Oceanië, Europa (behalve Spanje en Portugal)
Dick Dreschler
Albert Feijen Lucius
de Graaff Rinze
IJbema Mark
Obbink Mark
Rietkerk
Hillie van de Streek
Sectie 4: Azië
Arjan Grashuis
Simon van der Lugt
Johannes Veldhuizen
Henk Venema
Ed van der Vlis (op verzoek van CCS voor de contacten met de kerk op Soemba)
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2. Naamgeving commissie
Omdat de term ‘deputaatschap’ wordt vervangen door ‘commissie’, en de naam van de kerken waarvoor
we ons werk doen, verandert naar Nederlandse Gereformeerde Kerken is nagedacht over een nieuwe
naam voor de commissie.
Het voorstel is om de Nederlandse benaming te veranderen naar:
Commissie Relaties Buitenland (commissie CRB) van de NGK
En in de correspondentie naar de contacten willen we voorstellen de volgende benaming te gebruiken:
Committee for Relations with Churches Abroad (CRCA) of the RCN.

3. Naamgeving contacten
In de nieuwe kerkorde wordt gebruik gemaakt van de term: verwantschapsrelaties. Het lijkt de commissie
goed om die term dan ook terug te laten komen in een vernieuwde omschrijving van de mogelijke contacten
die door de commissie worden aangegaan. Het voorstel is om de relaties in twee categorieën op te delen:

Kerken in kerkelijke gemeenschap/ Zusterkerken (Churches in ecclesiastical fellowship)
Hierbij gaat het om kerkverbanden van gereformeerde signatuur waarmee we een geformaliseerde
verwantschapsrelatie zijn aangegaan of waarmee we in dialoog zijn om tot zo’n relatie te komen. Met deze
kerkverbanden werken we samen op gebieden van verkondiging en/of hulpverlening, erkennen we
elkaars ambten en ontvangen we elkaars leden, en bezoeken we met enige regelmaat elkaars meerdere
vergaderingen.

Oecumenische contacten (Ecumenical contacts)
Hierbij gaat het om kerken en/of kerkelijke organisaties waarmee we geestelijke verwantschap ervaren,
waarmee we contacten onderhouden, en/of waarin we als leden of als waarnemers participeren. Kerken
uit deze categorie komen op ons pad, nodigen uit tot (meer of minder structureel) wederkerig contact,
maar komen niet in aanmerking voor geformaliseerde verwantschapsrelaties.
Vanwege de grote diversiteit van kerkelijke organisaties zal de commissie zich steeds weer beraden op het
belang van een eventueel lidmaatschap.
Voor álle contacten geldt dat wederkerigheid een belangrijk aspect binnen de relatie is en dat we per
contact kijken naar wat mogelijk en noodzakelijk is.

4. Herziening Generale Regeling
Om de werkzaamheden van de commissieleden passend te laten zijn bij alle veranderingen die zijn
genoemd, wil de commissie voorstellen om de huidige Generale Regeling, leidend voor het werk van de
commissie, te wijzigingen. Zij komt daarom, na overleg met de Werkgroep Toekomstige Kerkorde, met het
volgende (tekstuele) voorstel voor de nieuwe landelijke regeling:
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algemeen
De Nederlandse Gereformeerde Kerken onderhouden het contact met kerken in het buitenland door
middel van de landelijke Commissie Relaties Buitenland (CRB).
De synode besluit op voorstel van de CRB of zij een verwantschapsrelatie wil aangaan met een
buitenlandse kerkgemeenschap en wat de aard van die relatie zal zijn.
De kerken aanvaarden dat verschillen in taal, cultuur en financiële draagkracht beperkingen
kunnen opleveren voor de mate van contactoefening.
zusterkerken
De meest intense verwantschapsrelatie die de kerken kunnen aangaan (en de enige die hier
geregeld wordt), is die van zusterkerken.
Zusterkerken erkennen van elkaar dat zij gehoorzaam willen zijn aan het Woord van God en
aanvaarden elkaars belijdenis als betrouwbare verwerking daarvan.
Zusterkerken werken waar mogelijk samen in de verkondiging van het evangelie en zijn
bereid om van elkaar te leren in de bestudering en concrete toepassing van Gods Woord.
Zusterkerken ontvangen elkaars gemeenteleden op basis van een aanbeveling door de
betrokken kerkenraad.
Een predikant van een zusterkerk is bevoegd om in een Nederlandse Gereformeerde Kerk het
Woord van God te verkondigen en de sacramenten te bedienen.
Een predikant van een zusterkerk is beroepbaar in de Nederlandse Gereformeerde Kerken.
Wanneer hij de roeping aanvaardt, verleent de regionale vergadering haar goedkeuring na een
toelatend gesprek.
Afgevaardigden van zusterkerken worden zo mogelijk in de synode ontvangen. Zij hebben er
adviserende stem.

omgangsvormen
De CRB informeert de zusterkerken over relevante besluiten van de synode, vooral waar deze raken
aan de leer of het karakter van het kerkelijk recht.
Wanneer zusterkerken vragen hebben bij besluiten van de synode, is de CRB bevoegd om deze te
beantwoorden.
Wanneer zusterkerken bezwaren hebben tegen besluiten van de synode, kunnen zij zich
rechtstreeks tot de synode wenden.
Wanneer de synode een zusterkerkrelatie wil aangaan met een kerkgemeenschap in een regio waar
ze ook al een zusterkerkrelatie heeft met een andere kerkgemeenschap, voert zij eerst overleg met
betrokken partijen.

overige relaties
De kerken participeren via de CRB in internationale netwerken van christelijke kerken, in ieder
geval binnen Europa.
De CRB kan contact aangaan of onderhouden met kerken waarmee de synode geen
zusterkerkrelatie is aangegaan, maar waarmee wel geestelijke verwantschap wordt
ervaren.
De CRB kan contact aangaan of onderhouden met kerkelijke of andersoortige organisaties.
De CRB kan internationale conferenties bezoeken en ook zelf conferenties beleggen.
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afstemming
De CRB stemt haar contactoefening af met Verre Naasten, de uitvoeringsinstantie van de
kerkelijke missionaire activiteiten in het buitenland.
De CRB is bevoegd om in voorkomende gevallen een vertegenwoordiger van Verre Naasten af te
vaardigen, of iemand anders die niet door de synode in de CRB is benoemd.
De CRB kan haar bezoeken eveneens afstemmen met andere organisaties of
vertegenwoordigers van andere kerken.

5. Financiën
Aan het werk van de commissie zijn kosten verbonden. De commissie is zich heel goed bewust van het feit dat
de financiën binnen het kerkverband krimpende zijn. Er wordt heel bewust gekeken naar de mogelijkheden
om de uitgaven zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door het organiseren van digitale ontmoetingen,
een andere vergaderstructuur en het samenwerken met andere partijen en organisaties.
Leidend in de afwegingen blijft de opdracht die gegeven is door GS/LV en die wordt omschreven in de
Generale Regeling.

