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Van  Deputaten BBK 

Aan  Generale Synode Lutten 2021 

p/a scriba II, ds. M. Dijkstra 

predikant@mdijkstra.nl 

Bleiswijk, 1 oktober 2021 

Geachte broeders afgevaardigden van de generale synode Lutten, 

Graag willen wij u via deze weg op de hoogte brengen van een drietal zaken dat na het 

verschijnen van ons deputatenrapport nog onze aandacht vroeg. We dienen dit aanvullend 

rapport in na de sluitingsdatum van de stukken ten behoeve van de generale synode. Maar 

we hopen op uw billijkheid, want het zou jammer zijn als de onderstaande informatie pas 

op de volgende synode ter tafel komt. 

Wij wensen u Gods onmisbare wijsheid toe in al uw beraadslagingen, 

namens deputaten BBK 

ds. C. Koster 
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CONTACT ERE 

Allereerst een aanvulling met betrekking tot de kerken in Oekraïne, waar onze kerken 

contact mee hebben. Ds. Z. Tóth van de ERE kerken (Oekraïne) heeft aan ons aangegeven 

dat hij het erg op prijs zou stellen om onze generale synode bij te wonen en de gelegenheid 

krijgen om de synode toe te spreken, waarin hij ook de kerken in Oekraïne verder kan 

voorstellen aan onze kerken en ieder ook verder op de hoogte kan brengen van de laatste 

ontwikkelingen. Als deputaten willen we graag deze wens onderstrepen. Het dunkt de 

deputaten dat het goed zou zijn voor onze kerken om ook op deze manier ds. Z. Tóth 

fysiek te ontmoeten en zo verder kennis met elkaar te maken. Daarom willen wij de synode 

voorstellen dat de synode ds. Z. Tóth uitnodigt op een vergadering van de synode en hem 

de gelegenheid geeft om de afgevaardigden toe te spreken. 
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REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH OF CENTRAL AND EASTERN 

EUROPE (RPCCEE) 

Over deze kerken staat nog niets in ons eerste rapport. Op dinsdag 22 juni 2021 is er via 

videobellen contact geweest tussen twee deputaten BBK en ds. Gyula Bagoly uit Hongarije. 

Dit contact is op initiatief van ds. Bagoly tot stand gekomen. Hij is lid van Reformed 

Presbyterian Church of Central and Eastern Europe (RPCCEE). Hij dient een kleine kerk 

met twintig belijdende leden, en dertig tot veertig mensen die de kerkdiensten bezoeken. 

Hij is ook betrokken bij een kerkplantingsproject in een andere gemeente in het zuidelijke 

gedeelte van Hongarije. Verder is er een gereformeerd seminarie van de kerk, waar hij bij 

betrokken is. Hun kerken zijn in 1997 zelfstandig geworden van de Hongaarse kerken, 

vanwege allerlei problemen in die kerken door liberale invloeden. Zij zelf staan voor de 

foutloosheid en het gezag van de Bijbel. De oorspronkelijke Hongaarse kerken hebben 

alleen bisschoppen, die hebben veel macht, de plaatselijke kerken hebben veel minder 

macht. De RPCCEE is tegen het bisschoppen-systeem. Hun predikanten waren afgesneden 

van die kerken in 1997, dat markeerde het begin van hun kerken. Ze hebben gebruik 

gemaakt van toerusting van allerlei kerken in Amerika, Schotland, Ierland, Ref. Pres. 

Church Northern Ireland. Er is contact met de OPC en PCA in Amerika.  

In hun Hongaarse kerkverband kunnen met name de jongere mensen in de stad wel Engels 

spreken, maar in de plattelands omgeving niet of minder. 

Ze hebben ook contact met de Evangelische Gereformeerde kerken in Oekraïne (ERE). De 

RPCCEE heeft ERE erkend als kerken van Christus. De leden kunnen deelnemen aan het 

Avondmaal en leden worden over en weer aanvaard.  

Waarom heeft RPCCEE contact met ons gezocht? Onze situatie lijkt veel op die van de 

Hongaarse kerken. Dat DGK afkomstig zijn uit GKV geeft veel herkenning. Met GKV heeft 

RPCCEE geen officiële contacten, op persoonlijke vlak wel met een enkeling. RPCCEE 

zoeken contact met EuCRC. En historisch is Hongarije sterk verbonden met Nederland.  

Vermeldenswaard is ook dat een lid van DGK Opeinde gastlid is van de kerk van Boedapest 

van dit kerkverband. En verder is er contact met een van oorsprong Nederlandse broeder 

en zuster die wonen in Hongarije (Horvathertelent) en lid zijn van de kerk in 

Kaposvár/Kaposzerdahely. 

Verdere informatie over deze kerken is onder andere te vinden op deze twee websites: 

 reformatus.net 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Reformed_Presbyterian_Church_of_Central_and_Easter

n_Europe 

VOORSTEL VOOR INSTRUCTIE 

De eerste indruk is dat deze kerken trouw naar de Schrift willen leven. Qua afstand leven 

ze niet heel ver bij ons vandaan. En deze kerken hebben ook contact met ERE, waar wij 

ook contact mee hebben. Gezien deze drie overwegingen lijkt het de deputaten goed om 

dit contact op te pakken en voorlopig voort te zetten. De deputaten stellen daarom de 

volgende instructie voor: 

Zij zullen het contact met de RPCCEE voortzetten.  
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EVANGELICAL PRESBYTERIAN CHURCH ENGLAND AND

WALES (EPC EW) 

Tot slot een aanvulling op wat er al over de EPC EW geschreven staat in ons eerste rapport. 

Dinsdag 15 juni 2021 hebben twee deputaten van BBK via videobellen contact gehad met 

br. Falko Drijfhout en ds. David Pfeiffer. Ds. Pfeiffer is predikant in Chaltenam. Zijn kerk 

bestaat uit zo’n 60 leden. In 1986 was in Londen een conferentie, waar ze hebben besloten 

om een presbyteriaans kerkverband op te starten. Cambridge en Durham waren de eerste. 

Eerst hebben ze een alliantie opgestart, en in 1996 echt tot een kerkverband uitgegroeid. 

Ze hebben nu acht kerkplantingsprojecten, en in totaal twintig kerken. De grootste is in 

het noorden, All Saints Presbyterian Church in Newcastle Upon Tyne, waar William 

Schweitzer predikant is. EPC EW bestaat in totaal uit ongeveer 800 belijdende leden in een 

groot land, dus ze wonen zeer verspreid. 

EPC EW heeft een zusterkerkrelatie met de CGK. In EPC EW had een zusterkerkrelatie met 

GKV, maar dat is afgebroken. Elke twee jaren hebben ze een bi-annual meeting van hun 

eigen kerkverband, daarbij nodigen ze ook uit allen met wie ze een zusterkerkrelatie mee 

hebben of waar ze contact mee hebben.  

Er is een theologisch seminarie in noord Engeland (Westminster Theological Seminary), 

waarbij EPC EW sterk betrokken is, maar niet direct verbonden is met het kerkverband. 

Ook zijn er sterke banden met Greenville University in Illinois, USA. En ze zijn lid van ICRC 

en EUCRC. 

Verdere informatie over deze kerken is onder andere te vinden op deze websites: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelical_Presbyterian_Church_in_England_and_Wal

es

 http://www.epcew.org.uk/

 http://www.epcew.org.uk/resources/articles-and-sermons/network

Het voorstel, zoals vermeld in het eerste rapport, kan wat deputaten betreft gehandhaafd 

blijven.  


