Verslag bezoek synode UNEPREF
Donderdag 24 mei
Op 24 mei reisde ds. A. Huijgen naar Ganges (Hérault) voor de synode van de
UNEPREF. De président van de unie, Jean-Raymond Stauffacher, gaf een korte
rondleiding door het centrum van Montpellier. De gemeente heeft drie locaties,
stelt de locatie in het centrum dagelijks open voor mensen die een kop koffie
willen drinken, en onderhoudt in het centrum ook een soort koffiebar (Café Théo
geheten) samen met enkele andere kerken in Montpellier. Montpellier is een heel
protestantse stad geweest, met op het hoogtepunt meer dan 10.000
protestanten. Deze zijn echter zwaar verdrukt en er hebben in het centrum van de
stad ook tientallen executies van leidende protestanten die weigerden hun geloof
af te zweren, plaatsgevonden. Protestantse kerken in Montpellier zijn afgebroken
op kosten van de protestanten.
De grote uitdaging voor de UNEPREF in de afgelopen tijd was de
herstructurering: de vergaderdruk is verminderd en er vindt meer plaats in
commissies. De commission permanente is het centrale gezag (zeg: dagelijks
bestuur). Bestuurlijk zijn het de drie coordinations onder leiding van evenzoveel
pilotes het belangrijkst: vocation, édification en mission.
Vrijdag 25 mei
Op vrijdag werd de synode geopend. Voorzitter is Guy Maillard (ouderling uit
Montauban). Hij zal in totaal drie jaar in functie zijn.
Het thema van de synode was “en avant pour transmettre” (“vooruit om de
traditie door te geven”) — een thema toegesneden op de jeugd en het
jeugdwerk. Dit thema kwam ook sterk uit in de toespraak van de président. Hij
benadrukte dat transmettre alleen gaat als je je mission helder voor ogen hebt.
Het is ronduit alarmerend dat ongeveer 85% van de adolescenten die
geloofsbelijdenis heeft gedaan (gebeurt in de UNEPREF vaak op de leeftijd van
ongeveer veertien), uit de kerk verdwijnt.
Naast deze centrale punten gaf Stauffacher aan dat volgend jaar de eerste
grote evaluatie van de nieuwe kerkelijke structuur zal plaatsvinden. Daarnaast
introduceerde hij “Martine”, het fictieve doorsnee kerklid van de UNEPREF. Zij is

een vrouw in de vijftig wier kinderen wel christelijk zijn opgevoed, maar die de
kerk vaarwel hebben gezegd (vaak doordat ze gingen studeren en in de grote
stad ofwel seculariseerden ofwel van een andere kerk lid werden). Martine heeft
vaak moeite om over haar persoonlijk geloof te praten, maar ze doet wel graag
vrijwilligerswerk voor de plaatselijke kerk. Theologisch is er het nodige werk
verzet door een commissie die een reflectie heeft geschreven op punten die naar
voren komen in nieuwere confessionele teksten, zoals degene die vorig jaar is
aangenomen door de EPUDF (Eglise Protestante Unie de France).
Tijdens de avondmaaltijd was er in een aantal bijdragen aandacht voor het
jeugdwerk. Onder andere werden plastic estafettestokjes uitgedeeld (waarmee we
ritmisch op de tafel mochten slaan) om te verbeelden dat transmettre
noodzakelijk is. Om de symboliek te begrijpen, is het nodig om te vermelden dat
het Franse woord voor een estafettestokje een témoin is, een getuige dus.
26 mei
Op zaterdag werd het rapport van de ethische commissie behandeld.
Begrijpelijkerwijs maakt men zich vooral zorgen over kwesties rond begin en
einde van het leven.
Een belangrijk en groot onderdeel van de synode was het nieuwe plan voor
catechese, opgesteld door Joel Landes en Harriëtte Smit, die door de GZB is
uitgezonden voor het jeugdwerk in de Franse kerken. Er was een plan gemaakt
van bijna tachtig pagina’s, dat nu teruggebracht is tot 28 pagina’s. Opvallend
genoeg gaat catechese hier over alle leeftijdsgroepen, inclusief de werkelijk
ouderen in de kerk. In de discussie ging het over de leeftijd waarop kinderen
geloofsbelijdenis doen. Benadrukt werd dat geloofsbelijdenis geen einde is van
het leerproces, maar een moment in het leerproces. Alhoewel de kerkelijke
situatie totaal verschillend is, denk ik dat er voor onze kerken ook het nodige aan
leerzaams in dit document te vinden is.
Op zaterdag hield ds. Huijgen zijn korte toespraak, die als bijlage bij dit verslag
gaat.
Er was een stevige bijdrage van de GZB, door middel van een presentatie van
Tim Verduijn en Diane Palm. De GZB heeft een aantal speerpunten geformuleerd.
Jongerenwerk is daar één van, maar daarnaast ook het werk onder migranten.

Wanneer Franse kerken dus een plan hebben voor werk onder migranten, kunnen
ze een subsidie-aanvraag indienen.
27 mei
Op 27 mei was er een feestelijke dienst in de kerk van Ganges. Twee predikanten
die eerder waren bevestigd werden welkom geheten in de UNEPREF: David
Bouillon, die van de verenigde protestantse kerk in Frankrijk komt en in
Zwitserland theologie doceert, en André Geske, die uit Brazilië komt. Daarnaast
werd Timothée Calvot bevestigd als predikant, nadat hij feitelijk al zes jaar
pastorale taken in een gemeente vervulde. De kandidaten werden niet alleen de
handen opgelegd, maar daarna werden ze ook omhelsd door iedereen die hen de
hand hadden opgelegd.
Een ander indrukwekkend en opvallend gegeven was de preek van Nicolas
Fines. Hij is jeugdwerker, geen predikant. Zijn vader is predikant, maar kan door
Parkinson nauwelijks meer spreken. Toch deed hij de Schriftlezing, terwijl zijn
zoon op de preekstoel stond, en het ging goed. Daar werd transmettre wel heel
zichtbaar.
Met de kerkdienst was de synode afgesloten. Er werd nog lang nagepraat,
gevolgd door een maaltijd. Over maaltijden gesproken: er werd tijdens deze
synode goed gegeten, wat de vergadervreugde ten goede komt.

Bijlage 1: Toespraak op synode UNEPREF
Chèrs frères et soeurs des églises protestantes réformées évangeliques de France,
Recevez les salutations fraternelles et cordiales des églises réformées des PaysBays, notamment de l’union des églises CGK, Christelijke Gereformeerde Kerken
in Nederland, c’est à dire les églises chrétiennes réformées des Pays-Bas! C’est un
privilège pour moi de m’adresser à vous de la part des églises néerlandaises. Nos
fédérations des églises ont eu des contacts formels et informels pendant plusieurs
années. Nous sommes unis par la même foi, par le seul Sauveur Jésus-Christ.
C’est la deuxième fois que je visite votre synode; la dernière fois a été le synode de
la Grand’Combe, en deux mille quinze. Nos églises voudraient souligner que nos
contacts sont très importants et encourageants. Les rencontres aux synodes
differents, en France comme aux Pays-Bays, ont toujours été bien fraternels;
heureusement, votre président, Jean-Raymond Stauffacher, a visité notre dernier
synode.
Je voudrais vous informer sur quatre sujets importants pour notre union. Surtout,
notre députation pour les missions étrangères est en train de réorganiser nos
missions. Les missions en Afrique, au Brésil et en Indonesie ont été développés et
les églises là sont devenues matures. Cependant la situation en Europe est plus
grave. En plusieurs endroits, notre continent est en retour vers le paganisme. Notre
synode a donc décidé une réorientation des missions en Europe, notamment en
soutenant et en supportant des églises locales qui réalisent leur tâche missionaire.
Bien-sur, chaque église qui est vraiment église, sera église missionaire.
Spécifiquement, le CGK veut se concentrer sur la France et à l’Espagne.
D’autre part, notre dernier synode a traité des pétitions des membres et églises qui
voudraient annuler la décision que notre synode a prise en 2013. Notre synode de
2013 a accepté un rapport sur l’homosexualité et sur l’aide pastorale aux frères et
soeurs homosexuels. Les pétitions, dont l’objection était de ne pas condemner des
comportements homosexuels, sont rejetés. Pourtant, le synode a installé une
commission dans le but de communiquer avec les pétitionnaires et pour accentuer
le caractère pastoral du rapport.
Un autre décision de notre synode a eu un grand impact sur relations entre des
unions d’églises: Bien qu’après mois et mois de travail, l’organisation d’une seule
faculté théologique pour réunir les facultés de Apeldoorn, où je travaille, et de
Kampen, à été terminé. L’objectif était de former un seul institution. Le point
d’arrêt était l’influence des églises sur la faculté. Malgré cette déception, nous

continuons à coopérer entre les deux facultés.
Quatrièmement, l’année dernière était l’anniversaire de notre union des églises: nos
existons depuis 1892. Pour célébrer, il y a eu des fêtes et des expositions aux
musées. En plus, nous avons organisé un tour de cyclisme le long des trois
congrégations d’origine en 1892: Zierikzee, Noordeloos et Teuge (c’est à dire:
Apeldoorn) - plus de 200 kilomètres en un seul jour. Le sponsoring est pour la
faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence. Maintenant, nous espérons de ramasser plus
de 4000 euros.
A coté de ces informations, je voudrais aussi vous encourager. C’est pas difficile de
se faire déprimer de la culture, de la société et de l’église, mais continuons à
proclamer l’évangile de notre seigneur Jésus Christ, parce que nous croyons et nous
espérons qu’il viendra et que son règne viendra. Il a dit, qu’il a vaincu le monde et
qu’il sera avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Donc le thème de votre
synode est bien choisi: en avant pour transmettre!
Les églises réformees néerlandaises ‘Christelijke Gereformeerde Kerken’ vous
souhaitent la bénédiction de notre bon Dieu pour ce synode. Que le synode soit
utile à servir Dieu et à louer son nom.

