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Worldwide Conference & General Assembly IFFEC, Marathon, Griekenland, 12-17 september 2022 

Namens het Seminarium namen ds. Ed van den Berg – Strijker en ds. Jikky de Jong – Buursma in 

september jl. deel aan de conferentie van de IFFEC, die dit jaar gehouden werd in Marathon, 

Griekenland. Uit het verslag dat ze hiervoor schreven, delen ze graag met de gemeenten, om te 

onderstrepenn dat we als Bond van VEG deel zijn van een groter (internationaal) geheel. 

Lange wachtrijen op Schiphol voor de security, een vertraagde vlucht, na 

aankomst in Athene bleek het busje naar Marathon net vertrokken te 

zijn, waardoor we nog 2 uren moesten wachten. 

We hebben daardoor de opening van de conferentie gemist, en kwamen 

net voor het diner aan in ons hotel waar ook de conferentie werd 

gehouden. 

Vanaf dinsdagochtend konden we volop aan de conferentie meedoen. 

Het thema was: Unifying and reconciling in a fractured world 

(eenwording en verzoening in een gebroken wereld). De worship en Bijbelstudie in de vroege 

ochtend, met aansluitend een break-out-groep die gedurende de hele week uit dezelfde personen 

bestond, waren gericht op dit thema. 

 

De bijbelstudies behandelden gedeelten uit de Korinthe-

brieven. Niet verwonderlijk dus dat we donderdag oud-

Korinthe hebben bezocht…. Bijzonder boeiend om op die 

manier in de voetstappen van Paulus te treden. 

 

Het thema werd verder besproken en uitgewerkt in 

verschillende deelthema’s: 

Dinsdag a) Fractures in the church and evangelicalism 

  b) Around a threatened creation 

Woensdag In an ethnocentric world: Racism, immigration and refugees 

Vrijdag  A church fractured by views on sexuality, marriage and gender identity 

Deze thema’s werden besproken vanuit verschillende contexten. Het was goed om mensen uit 

verschillende landen en continenten hierover te horen, en te zien waar de kerken wereldwijd mee 

worstelen, maar ook te merken en te ervaren wat ons verbindt: ons geloof in Jezus Christus en de 

hoop en verwachting op de voltooiing en heel wording van de schepping. 

We vinden het passend om te vermelden, dat er n.a.v. het thema op dinsdagochtend in de loop van 

de week een diepgaand, helend en ontroerend gesprek heeft plaatsgevonden tussen Ed en een 

vertegenwoordiging van Trinity/Free Church of the USA, Kevin Kompelien en Joshua/Europa.  

Dit n.a.v. wat zich had voorgedaan in 1992 op Trinity, Chicago. De leiding sprak toen over ethiek en 

de verderfelijke kant daarvan in Nederland: abortus, euthanasie, homoseksualiteit en andere micro-

ethiek. De Nederlandse delegatie bestond uit Frits Bosman en Bert Louwerse namens het comité, en 

Martin Nijkamp en Ed van den Berg namens het seminarium. Frits heeft sterk geprotesteerd. We 

hebben de duidingen over Nederland niet over onze kant laten gaan; er is niet op teruggekomen.  

Nu wel, in een kleine groep in een 2e gesprek met Kevin, Joshua en Ed. Op een bijzonder indringende 

en overtuigende wijze werd verontschuldiging en een helend gebed geboden. Een cirkel kwam rond 

van 1992 naar 2022. Heel bijzonder gezien het thema van dinsdagochtend: Reconciliation. 

Op dinsdagavond werd er tijdens de worship speciale aandacht besteed aan de kerken in Oekraïne, 

Rusland, Polen en Slowakije.  
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Op woensdagavond lag de focus op jeugd. Schrijnende, maar ook hoopvolle verhalen. 

De slotdienst van vrijdagavond, waarin het Avondmaal werd gevierd, hebben wij niet meer 

meegemaakt, omdat we eerder naar het vliegveld moesten. 

Dinsdagmiddag en vrijdagmiddag werden de zakelijke kanten van de General Assembly besproken. 

We zijn hier wel bij aanwezig geweest, maar hebben niet meegedaan aan verschillende stemrondes, 

omdat we niet namens het comité en de bond waren afgevaardigd. Er werd ons nog gevraagd om 

een verslag vanuit Nederland. Helaas konden we dat niet geven. In het bij terugkeer gelezen 

delegatebook is een zeer summiere bijdrage van Nederland aangetroffen. Uit de notulen van deze 

Assembly zal blijken dat kerken uit Libanon en Tadzjikistan volledig lid zijn geworden van de IFFEC, en 

dat kerken uit Japan, India en de Filippijnen zich hebben gepresenteerd als aspirant-lid. Voor een 

Russische federatie, bestaande uit 7000 (zo klonk het) kerken, was het niet mogelijk om zich op dit 

moment (Oekraïne!!) te presenteren. Verschillende commissies zijn aangevuld met nieuwe mensen. 

De verkiezing van een nieuwe president en een nieuwe algemeen secretaris van de IFFEC hebben we 

niet meer meegemaakt. Uit de verslagen/notulen zal blijken wie dat zijn geworden. Het is goed om in 

het oog te houden dat internationaal over kerken (churches) wordt gesproken, terwijl wij het eerder 

over congregaties (gemeenten) zullen hebben. 

Aanbevelingen                                                                                                                                                      

We willen van harte aanbevelen het lidmaatschap van de IFFEC serieus te nemen, de 

verantwoordelijkheid als lid (sinds 1948) te nemen, en de conferenties van de IFFEC met een 

delegatie van de Bond van VEG’n in Nederland te blijven bezoeken.  

Ook willen we aanbevelen om speciaal aandacht te besteden aan de kerken die hulp bieden aan de 

vluchtelingen vanuit Oekraïne; m.n. de IFFEC-kerken in Polen en Slowakije. Mogelijk kan de SZD van 

betekenis zijn voor hulp aan deze landen. Er is bij Slowakije navraag gedaan naar de financiële relatie 

met ons Fonds Internationale Ondersteuning Hulpbehoevende Gemeenten. Ons viel op dat er 10 

IFFEC-federaties in Oekraïne werkzaam zijn. Vermoedelijk op de wijze van onze SZD. Ligt hier een 

mogelijkheid van samenwerking via IFFEC en zijn Mission Committee? In kleine groep, n.a.v. 

Fractures in the church, hebben we de aanbeveling gedaan te onderzoeken wat de mogelijkheden 

van een relatie van IFFEC met WCRC (v/h de WARC) of WCC (Wereldraad) kunnen zijn.                                                              

In de bijeenkomst van het theologencommittee hebben we de aanbeveling gedaan meer aandacht te 

besteden aan het OT en van daaruit aan ecologische theologie (climate change, groene kerk).  

Op de laatste dag heeft Ed een verklaring afgelegd, waarin hij officieel 

de sluiting van ons Seminarium heeft aangekondigd  

 

In de wandelgangen hadden we hierover met verschillende mensen 

gesproken, maar vrijdagmiddag hebben we het officieel bekend 

gemaakt. Nadat er eerst niet verder op werd ingegaan – men ging over 

tot de orde van de dag – vroeg een Amerikaanse zuster 

(Katherine/Trinity) om gebed voor ons. Hieraan werd gehoor gegeven. 

Vlak voordat we zouden vertrekken volgde er een indrukwekkend 

slotakkoord: Er werd met ons gebeden door Gert Steyn (theologencomité) en Curt Peterson (alg. 

secretaris IFFEC), voor het Seminarium, voor onze Bond, voor de situatie in Nederland, voor ons 

persoonlijk. Het was goed om op deze manier te kunnen vertrekken. 

 

Boeiende ontmoetingen, vriendelijkheid, plezierige onderlinge samenwerking,  

warmte (ook letterlijk, 33 graden), een goed hotel aan de kust, maakten het tot een goede week! 


