Verslag bezoek IRE
23 april 2017
Ds. Han Schenau en ondergetekende zijn afgereisd naar Mataró om een bezoek te brengen aan de
Iglésia Reformata de España. Na een scheiding tussen de vijf kerken bleven er drie over, namelijk die
in Mataró, de kerk in Madrid en de kerk in Almuñècar.
We bezochten op zondagmorgen de kerkdienst in Mataró. In het centrum van de stad ligt het smalle
gebouw, waar ongeveer 100 mensen goed in zouden passen. In de praktijk mag de gemeente zich
verheugen in zo’n 30 tot 40 bezoekers per dienst. De liturgie draagt een gereformeerd karakter. Het
Woord staat centraal, de wet wordt gelezen en er wordt gezongen uit een bundel waarin de psalmen
de grootste plaats innemen. De ouderling van dienst heeft een duidelijke rol in het welkom heten van
de gemeente en het doen van het eerste gebed en de Schriftlezing. Ds. Coster verkondigt Christus
helder en ruim. Ons viel een duidelijke kruistheologie op, waarbij het accent kwam te liggen op de
vergeving van zonden. Hij liet vanuit de Efezebrief zien dat Pasen een venster op Golgota is. We leven
uit een nieuwe hoop en die hoop brengt ons steeds aan de voet van het kruis.

Het is duidelijk dat de gemeente in Mataró een warme gemeenschap vormt. Mensen begroeten
elkaar hartelijk en er is oog voor elkaar. Wie later binnenkomt kan rekenen op een welkom door
reeds aanwezige gemeenteleden.
In zijn verslag van 6 januari 2016 schreef ds. Schenau dat Mataró zich mocht verheugen in een
nieuwe voorganger, maar van meet af aan was duidelijk dat Steve Philips slechts een interimfunctie
zou vervullen. Zo is het ook gebeurd. Door zijn terugtreden is de druk op de schouders van Berend
Coster groter geworden. Ondertussen is er in dat licht een verheugend feit te melden. We
ontmoetten in de gemeente een student van het IBSTE. Zijn naam is Samuël García. Hij heeft
inmiddels een aantal pastorale taken op zich genomen onder begeleiding van ds. Philips. De hoop is
dat hij na de afronding van zijn studie ingezet kan worden als voorganger in Mataró.
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Alles in het eigen kerkgebouw ademt mogelijkheden, maar het kleine aantal gemeenteleden (40 all
in, waarvan 16 stemgerechtigde belijdende leden) levert beperkte mogelijkheden op. Missionaire
activiteit lijkt op het eerste gezicht niet de hoogste prioriteit te ontvangen, hetgeen niet per se
verwonderlijk is. De vrijwillige voorganger, ds. Coster, woont niet ter plaatse en de constante druk
van weinig financiën en de vele problemen van de afgelopen jaren maken het ingewikkeld voor de
gemeente. De gemeente kent een toename van jongeren, waaronder een aantal die een radicale
bekering doormaakten. Bovendien zijn er mensen die overgegaan zijn van het baptisme naar de
kinderdoop.
Ds. Coster maakt opnieuw (zie gespreksverslag 16-1-2016) duidelijk dat vanwege de geringe
financiële middelen een bezoek aan onze synode helaas niet tot de mogelijkheden behoort. Hij geeft
aan dat hij uitziet naar wat God zal geven aan de kerk in Mataró. Helder is dat de versterking door de
contacten met de GKv en de CGK meer dan welkom zijn. Het voelt voor de kerken als een steun in de
rug. Misschien wel allereerst omdat men zich als kerk ‘serieus genomen’ weet in de zoektocht naar
identiteit en bestaan.
De IRE is in gesprek met de Presbyteriaanse kerk van Brazilië, die in Spanje acht zendingsgemeenten
heeft. Ds. Coster geeft dat de Braziliaanse kerken mede geïnteresseerd zijn vanwege de kerkorde die
zij rijk zijn. Er zijn afspraken gemaakt om in een federatief model naar elkaar toe te groeien. Op de
vraag wat dat in de praktijk betekent, antwoord ds. Coster dat het federatief model gekozen is om
enerzijds niet direct allerlei lastige knopen door te hoeven hakken en anderzijds niet stil te zitten.
Ook zijn er contacten met gereformeerde baptisten in Spanje. De kerk in Almuñécar is licht gegroeid.
Het enthousiasme van de voorganger werkt aanstekelijk. Het laat bovendien het belang van goed
pastoraat zien.
Opnieuw hebben we met elkaar geformuleerd wat de onderlinge verwachtingen zijn. Ze sluiten aan
bij wat ds. Schenau in een eerder stadium noemde:
- geen wederzijdse financiële belangen
- wel hartelijke belangstelling in de kleine Spaanse gereformeerde kerk
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kennismaking ter plaatse en aanwezigheid op een komende landelijke vergadering
hopelijk een sterkere kerkelijke betrokkenheid van de CGK bij de IRE in de toekomst, bij
voorkeur middels jumelage.

Met ds. Coster is de mogelijkheid van jumelage bekeken. Daar liggen kansen voor de toekomst, al zijn
daarbij twee opmerkingen van belang. Het eerste is dat de Spanjaarden niet de financiële ruimte
hebben om naar Nederland te komen. Het tweede betreft de hulp die geboden wordt. Hierbij
moeten geen verantwoordelijkheden worden afgeschoven, dan wel worden overgenomen.
Ds. Coster benadrukt dat bijvoorbeeld het opknappen van het gebouw in Mataró vooral door de
gemeente zelf moet gebeuren.
De doelstelling is om in 2018 een bezoek te brengen aan de synode van de IRE, zodat ik daar ook de
voorgangers uit Almuñecar en Madrid ontmoet.
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Verslag bezoek IBSTE
24 april 2017
Op maandag 24 april 2017 zijn we uitgenodigd door ds. Coster op het Instituto Bíblico y Seminario
Teológico Espagñol (IBSTE). Het IBSTE heeft onderdak in een voormalig hotel. Er geeft een team van
rond de dertig docenten les aan zo’n vijftig leerlingen.
Feitelijk zijn er twee opleidingen in het gebouw gevestigd. Het ene is het IBSTE, het andere is een
orthodoxe theologische opleiding voor Chinese voorgangers in Europa. Dat laatste is uiteraard ten
behoeve van de Chinese expats die je overal over Europa verspreid vindt.
Zo ontmoetten we Thomas, een Chinese student die oudste is in Rotterdam. Hij leidt daar de
plaatselijke Chinese christelijke gemeente. Bijzonder dat hij een opleiding in Castelldefels volgt. Hij is
tweedejaars student en mag de studie volgen omdát hij oudste is. De opleiding blijkt vooral
praktijkgericht.

We spreken ook met de directeur van het IBSTE. Hij heet Pedro Sanjaime en is rector van de
opleiding. Uiteraard geeft ook hij les aan de opleiding. Hij doceert met name poimeniek, spiritualiteit
en eschatologie. Hij vertelt ons dat hij dankbaar is voor de accreditatie door de overheid. Dat heeft
veel voeten in de aarde gehad, maar het levert ook veel erkenning op in het buitenland. Hij
benadrukt dat de opleiding niet denominatiegebonden is. Dat heeft voordelen, maar het nadeel is
dat kerken niet makkelijk hun financiële steun geven. Het docentencorps werkt dan ook op basis van
vrijwilligheid. Er leeft bezorgdheid over de opvolging van docenten als straks verschillenden met
emeritaat zullen gaan.
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De laatste ontwikkelingen op het IBSTE bestaan uit contacten met Latijns Amerika. De opleiding kan
een brug vormen voor de Gereformeerde theologie naar deze streek. Vandaar dat het lesgeven in
het Spaans een verplichting blijft. De Spaanstalige colleges zijn een niche op de markt van de
Gereformeerde theologiebeoefening. Dat e.e.a. kwetsbaar is blijkt uit de verhalen van plotselinge
invloed van liberale theologie waar men in 2010 mee te kampen had. Het is een wonder dat de
opleiding na die crisis weer het levenslicht zag. Een minder schone erfenis is het feit dat weer
opnieuw gewerkt moet worden aan het herstel van vertrouwen in de (Spaanse) kerken. Anderzijds is
er het gevaar van een hypercalvinisme dat soms via met name Amerikaanse docenten binnensluipt.
Het behalen van de opleiding levert de studenten een bachelorgraad op. Na hun studie waaieren de
studenten (50% man en 50% vrouw) over heel Europa uit. Studenten hebben doorgaans geen hoge
academische ambities maar vooral het verlangen om als voorganger/kerkelijk werker te kunnen
functioneren.
Opvallend en te betreuren is de beperkte bekendheid van deze orthodox-gereformeerde opleiding in
Nederland (en ook in de rest van Europa). Dat heeft uiteraard met de taal te maken en de weinige
publicaties waar men nog energie voor heeft. Met de rector en ds. Coster is de mogelijkheid
besproken om ooit eens een ECRC te beleggen op of rondom het IBSTE.
Ds. Peter Roosendaal
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Verslag gesprek met Carlos del Pino en Juan Hanna
26 maart 2017 te Madrid
In verband met de bevestiging van onze prille zusterkerkrelatie met de IRE (Iglesia Reformada de
España) leek het mij (in overleg met de voorzitter) goed ook Madrid een keer aan te doen. Twee jaar
geleden bezocht ik de synode van de IRE, waaraan toen de kerk van Almuñecar gastvrijheid
verleende. Peter en ik waren bij wijze van overdracht nu samen een zondag te gast in de kerk van
Mataró. De enige IRE-gemeente waar ons gezicht dan nog onbekend was, was die van Madrid. Het
was ons logistiek niet mogelijk een volgende zondag in Madrid door te brengen.
Het is wel van belang om plaatselijk bekend te zijn, omdat de drie IRE-kerken weliswaar een verband
vormen maar vanwege hun geschiedenis huiverig zijn voor overkoepelende gremia en voor
hiërarchie en daarom hechten aan hun plaatselijke zelfstandigheid. Dat de synode om beurten door
een van de drie kerken wordt samengeroepen, maakt het in de toekomst voor ons mogelijk
plaatselijk mee te leven.
Ik had Berend Coster gevraagd voor mij contact te leggen met José de Segovia, de predikant van
Madrid, met de vraag of ik hem dan tenminste persoonlijk kon ontmoeten. Dat bleek niet mogelijk,
vanwege José’s verblijf in het buitenland. Op mijn vraag of een ander beschikbaar was die op de
hoogte zou zijn van het kerkelijke leven in Madrid, regelde Berend een ontmoeting met John (hier
Juan) Hanna en Carlos del Pino. De laatste kende ik van de synode van de IRE en van de EuCRC. Hij is
predikant van de Braziliaanse Presbyteriaanse kerk, die via Portugal met een missionaire roeping in
Spanje is terechtgekomen en intussen over acht plaatselijke kerken verspreid is. De BPC werkt nauw
samen met de IRE en er is een beweging richting een federatie. Van Juan Hanna begreep ik pas
tijdens ons verblijf in Mataró dat ook hij geen lid is van de IRE te Madrid, maar (emeritus)predikant
van een zelfstandige presbyteriaanse kerk in een voorstad van Madrid. Juan is veertig jaar geleden
vanuit Noord-Ierland naar Spanje verhuisd, heeft wel een IRE-verleden en kent de IRE van Madrid
goed. Volgens Berend moet je in evangelisch (in de zin van evangelical) Spanje sowieso over
kerkmuren heen willen kijken.
We hadden een boeiende ontmoeting en een waardevol gesprek. Beide broeders spraken met liefde
en dankbaarheid over de IRE. Ze hebben een gunstige indruk van de ontwikkeling van het geestelijke
leven. Er is een zekere stabiliteit, de prediking is voluit gereformeerd, er is toewijding bij de leden.
In de IRE-gemeente van Madrid heeft José de Segovia bijstand gekregen in het pastoraat. Komende
zomer huisvest Madrid een bijbelstudieweekend voor gezinnen uit de BPK en de IRE. In december
vindt er een (gedeeltelijk) gezamenlijke synode plaats. Volgens Del Pino is de vorming van een
federatie een kwestie van tijd en vooral geduld. De BPK in Spanje maakt deel uit van het Braziliaanspresbyteriale kerkverband en kan niet zomaar fuseren met een andere kerk. In de IRE worden de
voordelen van een federatie zeker gezien, maar men is ook bang ‘opgeslokt’ te worden in een groter
verband, waarmee men geen gedeelde historie heeft.
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We spraken ook in het algemeen over de geestelijk-kerkelijke situatie in Spanje. Ondanks het feit dat
de Rooms-katholieke geloofstraditie op elke hoek van de straat zichtbaar is, zijn de velden wit om te
oogsten. De Spanjaard is óf uiterst conservatief (7% van de bevolking), óf slechts nominaal Roomskatholiek. Aan beide kanten van het spectrum laat zich een radicaliserende tendens zien. Zo krijgen
enerzijds de processies elk jaar meer deelnemers, en neemt anderzijds de secularisatie hand over
hand toe. Wat ook toeneemt, met name vanuit Zuid-Amerika, is de invloed van de pentecostale
geloofstraditie. Evangelische kerken (nu in de ons bekende zin van het woord) worden steeds meer
charismatisch.
De positie van de gereformeerde kerk is marginaal en niet eenvoudig. Wel was er afgelopen najaar
een zeer bemoedigende ervaring. De kerk van Juan Hanna organiseert met zekere regelmaat een
conferentie voor gereformeerde en presbyteriale kerkelijke werkers in Spanje. Men hoopte op 300
deelnemers, het werden er 500! Hanna, die de ontwikkeling van het gereformeerde kerkelijke leven
in Spanje over 40 jaar kan overzien, merkt een toenemend verlangen op naar een doctrinaire
theologie en prediking. Hij hoopt dat deze zegenrijk mag doorwerken in de liturgie (van de
kerkdiensten en van het alledaagse leven). Ook hoopt hij dat IBSTE meer mag gaan betekenen voor
de gereformeerde kerken in Spanje.
Er worden missionaire initiatieven genomen. De gemeente van Hanna is bezig een kerk te planten in
Toledo, een van de meest Rooms-katholieke steden van Spanje. Hanna gaat mogelijk hulpdiensten
verrichten bij deze kerkplanting. Ook de BPK is bezig met de planting van een negende gemeente.
Beide broeders gaven aan met dankbaarheid kennis te hebben genomen van de geïntensiveerde
betrokkenheid van de CGK bij het kerkelijke en missionaire werk in Spanje.
Ds. Han Schenau
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Contactinformatie IRE-kerken
Almuñécar
Iglesia Evangelica
C/Generalife (in front of Colegio ‘Rio Verde’).c/Mariana Pineda
18690 Almuñécar
tel. (00)-34 95 863 9529
dienst: 11.00
ds Manuel López Franco
c/ Playa del Tesorillo (Urbanizacion 90 D)
18690 Almuñécar (Granada)
e-mail: manuellfranco3168@gmail.com
Madrid
Iglesia Cristiana Reformada
c/. César González Ruano 25
28027 Madrid
diensten: 11.00 en 18.00
ds José de Segovia Barrón
Gta. Ruiz-Gimenez, 8; 40 izda.
28015 Madrid
tel. (00)-34 91 594 4764
e-mail: contactojosedesegovia@gmail.com
Mataró
Iglesia Reformada Presbiteriana
Sant Isidor 43-45
08302 Mataró
tel. (00)-34 93798 8716
dienst 11.00
dienst 18.00 in evangelisatiepost:
Calle Anselmo Clavé, 26-28
08397 Pineda de Mar
ds. Bernard Coster
Rovelló 17
08470 Vallgorguina
tel (00)-34 93 848 9614
e-mail: brndcstr01@gmail.com

8

