Bezoek aan de International Conference of Reformed Churches
De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland participeren al enige tijd in de International
Conference of Reformed Churches (ICRC). Hier ontmoeten gereformeerde kerken vanuit de hele
wereld elkaar. De basis bestaat uit de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en de ons bekende
belijdenisgeschriften Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerregels
evenals de Engelstalige Westminster Confession of Faith en de Grote en kleine catechismus.
Men komt bijeen op een wisselende locatie 1 keer in de vier jaar. Dit jaar kwam de conferentie bijeen
van 28 augustus tot 5 september 2013 in Cardiff, Wales.

Conferentiecentrum en gastenverblijf op de campus van de South Wales University

Op woensdagavond 28 augustus is de openingsdienst voor de conferentie in de
Immanuelchurch van de EPCEW in Cardiff. Rev. Ian Hamilton van de EPCEW te
Cambridge gaat daarin voor. Hij preekt over 2 Korinthe 2:12‐17. Het Woord van God
gaat open. De open deur die Paulus toch niet ingaat vanwege de onrust over Titus
leidt tot een weg voor Paulus waarin Christus triomfeert. In de dienst van Christus
moeten wij niet triomferen maar Christus. Een aantal broeders doet de voorbede.

Rev. Bruce Hoyt ( op de foto samen met zijn vrouw), de voorzitter van de
vorige conferentie in 2009 in Christchurch New Zealand, opent
donderdagmorgen de conferentie. Hij spreekt over Lukas 18:24‐34.

Vervolgens wordt het moderamen gekozen:
Chairman: Rev. Richard Holst, EPCEW
Vice‐chairman: Rev. Dick Moes, URCNA
Rec. Secretary: Rev. Peter Naylor, EPCEW
Cor. Secretary: Rev. James Visscher, CanRC
Treasurer: Kyle Lodder
De huidige corresponding secretary, Rev. Cees van Spronsen geeft
een overzicht van zijn werk voor de ICRC de afgelopen vier jaren.
Hij treedt terug en Rev. James Visscher neemt zijn plaats in. Ook
de penningmeester, Henk Berends, treedt terug en wordt opgevolgd door Kyle Lodder.

De ICRC bestaat inmiddels 25 jaar. Daarom heeft de vorige conferentie
in 2009 een studiecommissie gevormd die een voorstel moesten
maken voor herziening van de constitutie en de regelingen. James
Visscher en Mark Bube, twee leden van deze studiecommissie, lichten
hun voorstel toe. In deze conferentie stellen we een tekst vast van de
constitutie, die wordt voorgelegd aan de lidkerken en stellen we de
herziene regelingen vast.

’s Middags krijgt Refo 500 gelegenheid zich te presenteren. Prof Dr. Herman
Selderhuis en Carla Apperloo verzorgen de presentatie. Het wordt ondersteund met
power point. http://www.refo500.nl/news/4

Donderdagavond houdt Dr Letham uit Wales een lezing over de
Noodzakelijkheid van de prediking. Een lezing die veel stof geeft tot
gesprek de volgende dag in de werkgroepen, met name waar het
gaat om de verhouding prediking en de Heilige Geest.

De lezingen werden verwerkt in kleinere groepen. Een groep was
maximaal 20 personen. Boeiend is het om met zulke diverse broederse
door te spreken en te merken hoe je een bent in het bijbels
gereformeerde denken.

In deze conferentie zijn er ook kerken die zich presenteren. De kerk van Brazilie, die lid werd in 2009
maar daar niet aanwezig was en vier kerken die lid willen worden uit Soedan, Kenia, Nigeria en
Australië.
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Op vrijdagavond houdt Dr James Visscher een lezing over het onderwerp: De aard van
de prediking. Hij benadrukt daarbij twee aspecten: prediking is proclamatie van de
goede boodschap maar het dient ook en appel te doen op de hoorders. Het is bepaald
geen vrijblijvende boodschap.

Zaterdag krijgen we gelegenheid om iets te zien van het prachtige Wales.
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Op zondag bezoeken we twee keer de diensten in de Immanuelchurch van Cardiff. Vanwege
ruimtegebrek gaat een kleinere groep naar de diensten in Bethel in Cardiff. ’s Morgens preekt in de
Immanulechurch Rev. Raymond J. Sikkema (URCNA) over 1 Petr. 2:9‐10 en vieren we samen met de
gemeente het heilig avondmaal.
In de middagdienst gaat Rev. Ian Campbell (FCS) ons voor. Hij preekt over psalm 73. Een dag waarin we
de rijkdom van Woord en sacrament mogen ervaren.

Op maandagavond houdt Rev. Dr. Jun Ho Jin (KPCK) Kosin een lezing over
welke problemen er zijn wanneer je de gereformeerde leer preekt in een
land waar men overwegend analfabeet is. Vooraf geeft hij een presentatie
van het werk van de Koreaanse Kerken in Cambodja en Vietnam. Een
broeder die op zijn hoge leeftijd nog volop dienstbaar is in Gods koninkrijk.

Eén van de commissies van de ICRC is de Mission Committee. Zij hebben de afgelopen tijd een
brochure samengesteld waarin de missionaire projecten staan van de lidkerken. Zo wordt voorkomen
dat je op elkaars terrein komt of kan juist worden samengewerkt. Een goed initiatief.
Ook is er een ontmoeting geweest tussen beleidsmakers in de lidkerken op het gebied van missionair
gemeente‐zijn. Deze conferentie was op 17‐18 mei 2012 in Philadelphia en is als zeer zinvol ervaren.
Het krijgt minimaal 1 keer per vier jaar een herhaling.
Jos Colijn geeft een presentatie van de opzet van de RMRI aan de TUK. Een master opleiding voor
buitenlandse studenten. Gedachte is studenten van de hele wereld een
studie aan te reiken die gericht is op toepasbaarheid in hun eigen land
van herkomst. Ze moeten de weken dat ze in Kampen zijn, een
gemeenschap vormen waarin de ontmoeting en omgang met elkaar
ook een extra dimensie geven. Plan is om in 2015 met de eerste groep
te beginnen. In het eerste jaar van de studie zijn de studenten 3 x 6‐10
weken in Kampen. Tussendoor zijn ze in hun thuisland aan het
studeren. Er komen niet alleen docenten uit Kampen maar ook vanuit het buitenland.
De nieuwe commissies (Coordinating Committee, Mission Committee, Theological Education
Committee, Diaconal Committee, Regional Conference Committee (waaronder Han Schenau) en de
Website Committee) worden bemenst.
De lijst met email adressen van de aanwezigen, waarom wij hebben gevraagd, wordt uitgedeeld.
Gesproken wordt over de volgende conferentie. In 2017 wordt deze gehouden in Hamilton in het
seminarie van de CanRC aldaar. De afgevaardigden worden, om kosten te besparen, gehuisvest bij
leden van de kerken in de regio. Ontvangende kerk is de URCNA. Er wordt besloten om twee lezingen
te houden over één hoofdthema (hermeneutiek) en twee workshops over verschillende onderwerpen.
Deze onderwerpen zijn diaconaat en de Islam.
We nemen afscheid van de penningmeester Henk Berends en de correspondentie secretaris Cees van
Spronsen. Beiden hebben een lange staat van dienst binnen de ICRC en ontvangen als dank een Bijbel.
’s Avonds hebben we een diner. Aansluitend wordt ons een harpconcert aangeboden met onder
andere welsche melodieën.

Heel belangrijk op deze conferentie is de ontmoeting van gereformeerde kerken vanuit heel de
wereld. Op deze conferentie hebben we gesprekken gehad met afgevaardigden van kerken waar we
een kerkelijke relatie mee hebben maar waar we vanwege de afstand niet gemakkelijk op bezoek
kunnen gaan. De ICRC is dan een goede plaats om met elkaar te spreken en zegeningen en zorgen met
elkaar te delen. In onderstaande foto’s wordt iets ervan zichtbaar.

Evangelical Presbyterian Church of Ireland: brs Lukas, Watson, Burke
en Grieg met onze afgevaardigde ds Wullschleger

Independent Reformed Church of Korea: brs. Byoung Kil Chung,
Prof. Heon Soo Kim

Heritage Reformed Church of
North America: br. James Beeke

Free Church of North America: brs. Bilkes en van der Meyden
met onze afgevaardigde ds W N Middelkoop

Reformed Church of New Zealand: links br Hoyt en rechts br
van Garderen met zijn vrouw

Christian Reformed Church of Australia: br van Schie

Orthodox Presbyterian Church of North America
Br. Wisdom uit Duitsland

Reformed Presbyterian Church of Ireland: br. Mckay

Free Church of Scotland Continuing: br Macleod

Reformed Church of Japan: brs Hiroshi Ogawa en
Dr. Takashi Yoshida
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Free Church of Scotland: brs Maciver en Miller

