Bezoek Synode UNEPREF
On a bien mangé. Dat is wel de belangrijkste samenvatting van de synode van de
UNEPREF, 13-15 maart 2014 in La Grand’ Combe. Dit kleine kerkverband, voluit
Union National des Églises Protestantes Réformées Evangéliques de France, staat
voor een heel aantal
uitdagingen. Ds. A. Huijgen
bezocht namens DBK de
synode.

Waar ging het over? Vooral
over de herstructurering van de
unie en positie van de kerken.
Dat klinkt niet zo spannend,
maar het gaat toch echt wel
ergens over. Men heeft
toegewerkt naar nieuwe
statuten en een nieuwe indeling van het kerkelijk leven. Dit betekent dat de huidige
regio’s worden opgegeven en enkel het grotere geheel overblijft. Onderdeel van de
herstructurering is ook de vermindering van het aantal deputaatschappen
(commissies). In een sterke en gedurfde rapportage en toespraak ging voorzitter van
de Unie Jean-Raymond Stauffacher (niet de voorzitter van de synode) in op
bezwaren die er bij de herstructurering leven, met name de vrees dat er toenadering
gezocht zal
worden tot
meer liberale
kerken. Ook
bekritiseerde hij
het laïcisme, de
extreme vorm
van laïcité
waarbij uitingen
van geloof
helemaal
worden
weggedrukt
(laïcisme staat
tot laïcité als
De synode in vergadering
stalinisme tot

socialisme: het is een totalitair avontuur, zei Stauffacher). Hij stelde dat de Unie zich
sterk moet maken voor de integratie van moslims en voor religieuze tolerantie. In een
persoonlijk gesprek vertelde hij dat er in de kerken ook wel mensen zijn die naar
extreem rechts neigen (Marine le Pen). De shockerende terreuraanslag op Charlie
Hebdo in Parijs heeft gemaakt dat verschillende kerkelijke groeperingen overleg
hebben gehad om in voorkomende gevallen uit één mond te spreken.
Verheugend is de toetreding tot de Unie van de kerk van Mulhouse. Een kerk in
Meaux zit in het proces om uiteindelijk toe te treden. Daarmee zou de Unie, die nu
vooral in het zuiden
geconcentreerd is, zich ook
naar het noorden kunnen
uitbreiden.
Opvallend is het grote aantal
buitenlanders dat in de Franse
kerken werkt. Dat is ook wel
eens lastig, omdat de Franse
cultuur echt eigenheden heeft.
Daar komt nog bij dat niet
iedereen dezelfde opleiding en
gaven heeft, terwijl pasteurs
Jean-Raymond Stauffacher (links) en Carlos del Pino, Spanje
(midden)
vaak erg op zichzelf werken.
Dat levert geregeld problemen op.
Belangrijk was in dit verband de rondetafeldiscussie over ‘omgekeerde zending’:
buitenlanders komen naar Frankrijk. Een predikant uit Benin stelde vast dat de term
‘omgekeerde zending’ kennelijk betekent dat ‘normale zending’ een beweging NoordZuid veronderstelt…
Heel belangrijk tijdens een synode: de sfeer is goed en broederlijk. Ontmoeting is
duidelijk ook een van de doelstellingen. Vandaar een lunch en een diner van elk twee
uur. Culinair staat deze synode op grote hoogte.

Ds. A. Huijgen

