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Buitenlandse contacten – Februari 2019 

 

“Wij geloven en belijden één katholieke of algemene kerk. Dat is de kerk van Jezus 

Christus, die haar Hoofd en Koning is. Deze kerk is niet gevestigd in, gebonden aan of 

beperkt tot een bepaalde plaats, of gebonden aan bepaalde personen. Zij  is verbreid en 

verstrooid over heel de wereld. Toch is zij met hart en wil samengevoegd en verenigd in 

eenzelfde Geest door de kracht van het geloof.” (NGB art. 27). 

Dit geloven en belijden wij niet alleen, we geven dit ook concreet gestalte door als 

kerkverband contacten met kerken over heel de wereld te onderhouden. Dit werk wordt 

door het deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken gedaan (BBK). 

 

Dit betekent dat deputaten contact onderhouden met onze zusterkerk in Abbotsford 

(LRCA) in Canada. Hieronder en in de volgende update geven wij u meer informatie 

hierover. 

Verder zijn er contacten met andere kerkgenootschappen. Dit betreft kerken in Canada 

(CanRC), Australië (FRCA) en Zuid-Afrika (FRCSA). Daarnaast zijn er beginnende 

contacten gelegd met kerken in Engeland/Wales, Schotland en Ierland, Zuid-Korea, 

Oekraïne en Duitsland. 

Het onderhouden van contact gebeurt vooral schriftelijk. Maar ook zijn er persoonlijke 

ontmoetingen, bijvoorbeeld als afgevaardigden van andere kerkverbanden in Nederland 

zijn, of als onze deputaten de zusterkerk bezoeken of synodes van andere kerkverbanden 

bijwonen. Zo zijn onze deputaten in juni 2017 naar onze zusterkerk in Abbotsford 

geweest en in juni 2018 hebben twee afgevaardigden de synode van de FRCA 

bijgewoond. 

 

Met het oog op de hoeveelheid werk die dit alles met zich meebrengt, heeft de synode 

Lansingerland ons deputaatschap uitgebreid en de volgende broeders en zuster als 

deputaten benoemd: br. D.J. Bolt, br. P. Dijkstra, ds. H.G. Gunnink, br. Joh. Houweling 

(voorzitter), ds. C. Koster (secretaris), ds. M.A. Sneep en zr. H.G. Sollie-Sleijster. Ds. dr. 

P. van Gurp werd opnieuw als adviseur van het deputaatschap benoemd. 

 

Intussen konden we het werk volgens onze instructies opstarten. 

Een belangrijk onderdeel van deze instructies is de opdracht tot het stellen van een 

aantal specifieke vragen aan onze zusterkerk in Abbotsford. Dit om zo meer duidelijkheid 

over hun huidige kerkelijke positie te krijgen met betrekking tot de katholiciteit van de 

kerk en de wettigheid van hun afscheiding. Deze opdracht geven we prioriteit. 

 

In Subcarpathia (Oekraïne) hebben we contact met de Evangelische Gereformeerde 

Kerken (ERE). Een klein kerkverband van vijf gemeenten met vier predikanten. Het 

voornemen is deze kerken het komende voorjaar een bezoek te brengen om nader 

kennis te maken met hun kerkelijke leven, en onderzoek te doen naar de mogelijkheden 

van een kerkelijke relatie. De gemeente van Opeinde ondersteunt een van de gemeenten 

namelijk die waarvan ds. Z. Tóth predikant is. Een commissie is bezig om daar verder 

structuur aan te geven.    

 

Zoals u ziet is dit onze eerste update. Onze bedoeling is u regelmatig over ons werk voor 

de kerken te informeren. We vinden dit belangrijk, want contact onderhouden met 

andere kerken is geen hobby voor enkelingen, maar een roeping voor de kerk van 

Christus. Belangrijk vanwege de katholiciteit van Zijn kerk, die Hij zich wereldwijd 

vergadert en verenigt. 

We proberen u op de hoogte te houden. 

 

Namens het deputaatschap, 

C. Koster (secretaris) 




