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BBK sectie 1 (Beleid en ICRC)
In sectie 1 hebben we in 2018 weer ons werk mogen doen. Een paar onderwerpen stonden centraal. In
de eerste plaats wel de reacties van zusterkerken en contactkerken op de besluiten van de GS Meppel
over M/V en ambt. In verband hiermee heeft sectie 1 in het deputaatschap bezinning gestroomlijnd over
de vraag hoe het nu verder moet gaan met onze zusterkerkrelaties. We hebben plannen uitgewerkt voor
een internationale conferentie over hermeneutiek. En van de contacten die we vanuit sectie 1 hebben
onderhouden, mag wel speciaal genoemd worden het contact met de CCS (de commissie van
buitenland-deputaten) van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Ontwikkelingen in de relaties met buitenlandse kerken
In 2018 speelden bij de contactoefening met buitenlandse kerken de besluiten van onze GS Meppel 2017
een belangrijke rol. Van veel kanten kregen we bezorgde en waarschuwende reacties. Kerken gaven aan
dat doorgaan in deze richting gevolgen zal hebben voor de onderlinge band.
Op dit moment is de stand van zaken dat drie kerken de zusterkerkrelatie met ons hebben verbroken
(FRCA, RCUS en RPCI), één contactkerk heeft de relatie verbroken (URCNA). Acht zusterkerken hebben
ons laten weten dat de relatie onder druk is komen staan, is geschorst of van extra condities voorzien, of
teruggebracht naar een lager niveau. Mocht blijken dat de volgende synode de koers niet wijzigt, dan
leidt dit wellicht ook bij deze kerken tot het besluit om de zusterkerkrelatie te verbreken. Deze kerken
zijn: de CanRC, EPCI, EPCEW, FCSc, IPB, IRB, RCNZ, VGKSA. De OPC heeft ons laten weten diezelfde lijn te
volgen, maar dan op contactniveau. De KPCK heeft laten weten hun keuze te laten afhangen van de
ICRC-besluiten in 2021.
Meer hierover vindt u in de rapportage van de andere secties.
Bezinning over ‘hoe verder?’
We zijn bezig een groot deel van onze buitenlandse zusterkerken als zusterkerken te verliezen. Alleen
een koerswijziging van onze kerken kan daarin nog verandering brengen. Op dit moment hebben we
geen reden om van dat laatste uit te gaan. Als GKv zitten we in een proces van verandering. Wat
betekent dat voor de invulling van onze relaties met kerken in het buitenland in de komende tijd? Blijven
we contact oefenen als de relatie als zusterkerk is verbroken? Wat voor gevolgen hebben veranderingen
in onze kerken voor de manier waarop we aan contactoefening inhoud geven? We werken aan een
bezinningsnotitie die we aan de komende generale synode hopen aan te bieden.
Conferentie over hermeneutiek?
Een van de opdrachten van de GS Meppel aan ons was om in overleg met deputaten van zusterkerken,
ons te beijveren voor de organisatie van conferenties over gewichtige thema’s en onderwerpen, die ons
als kerken aangaan. We hebben in 2018 aan een aantal zusterkerken gevraagd of ze willen participeren in
een conferentie over hermeneutiek. We hebben aan hen de vraag voorgelegd, of ze bereid zijn om
samen met ons een internationale conferentie te beleggen. We hebben uitgelegd dat we daarmee
beogen dat we als kerken ervaringen kunnen uitwisselen in het omgaan met de Heilige Schrift, bij het
nemen van besluiten over onderwerpen als man, vrouw en ambt en homoseksualiteit. Het is niet onze
bedoeling om eenzijdig te focussen op de MVEA besluiten van onze laatste synode. We willen de
mogelijkheid bieden om als kerken van elkaar te leren in vraagpunten waar we allemaal mee te maken
hebben. We willen graag samen met andere kerken zo’n conferentie beleggen; bij voorkeur ook niet in
Nederland.
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Op onze uitnodiging hebben een aantal kerken gereageerd: IPB en EPCEW hebben geen behoefte aan een
conferentie; GKT, VGKSA en RJC zijn enthousiast maar leveren geen bijdrage in organisatie; GKSA wil wel
meedenken.
De reacties hebben ons doen besluiten om af te zien van een conferentie begin 2019, maar nog wel een
paar andere kerken te benaderen om mogelijk op een later moment samen met hen een hermeneutiekconferentie te organiseren.
Contacten
We hebben, net als vorige jaren, door middel van een Spring Letter zusterkerken en contactkerken
geïnformeerd over recente ontwikkelingen in de GKv. En we hebben contact gehad met diverse instanties
in Nederland. Met Verre Naasten is overleg geweest en ook de andere secties hebben met DVN frequent
contact over relaties die we gemeenschappelijk hebben. Met de deputaatschappen F&B en DAO is overleg
geweest. Ook was er uitwisseling van informatie met de TUK en met VIAA. Een nieuwe stap was overleg
met de buitenlanddeputaten van de NGK: CCS. Met het oog op de groeiende eenheid tussen onze kerken
hebben we afgesproken elkaar te informeren over onze activiteiten en onze werkzaamheden de komende
tijd meer op elkaar te gaan afstemmen, zodat we uiteindelijk samen kunnen optrekken.
Financiën
We hebben kunnen werken binnen het ons toegewezen budget. Het blijkt telkens weer moeilijk om heel
precies te begroten, vooral omdat buitenlandse bezoeken in sommige gevallen noodgedwongen moeten
worden uitgesteld, en in andere gevallen juist vanwege omstandigheden eerder worden gebracht, dan was
gepland.
Bureau BBK
We zijn dankbaar voor het werk van Anja Mijnheer en Joke de Haan. Zij wáren in eigen persoon ‘bureau
BBK’. Zij hebben het werk van BBK voortreffelijk gefaciliteerd en bijgedragen aan de goede voortgang.
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BBK Sectie 2 (publiciteit)
In 2018 heeft Marike Blok helaas afscheid genomen van BBK en daarmee ook van sectie 2. De bezetting
werd gevormd door deputaat Johan de Jong en Anja Mijnheer namens het bureau.
Afgelopen jaar heeft BBK een communicatieplan vastgesteld waarbij de insteek is om zo veel mogelijk via
bestaande communicatielijnen te communiceren met de achterban. Zo nodig vindt afstemming met
Verre Naasten plaats.
In 2018 heeft BBK meegedaan in het blad Naast (het blad van de gezamenlijke regionale
samenwerkingsverbanden). BBK heeft voor twee uitgaven een bijdrage mogen leveren.
Daarnaast is er naar aanleiding van een reis of conferentie een bericht op de GKv nieuwsbrief geplaatst.
Ook op de BBK website worden nieuwsberichten en impressies van de diverse reizen gepubliceerd.
Daarnaast geeft de website basisinformatie over onze relaties en contacten. In verband met AVG zijn de
persoonlijke contactgegevens van kerken in het buitenland verwijderd. Met enige regelmaat komen er
via de mail specifieke verzoeken om informatie binnen in verband met verblijf in het buitenland door
stage of werk.
In het proces van samenwerking met de Commissie van Contact en Samenwerking buitenlandse kerken
van NGK heeft sectie 2 het voornemen een nieuwe naam en nieuw logo voor BBK te (laten) ontwerpen.

BBK sectie 3 (Canada, Verenigde Staten en Europa m.u.v. Spanje en Portugal)
West en Noord Europa
Het jaar 2018 laat een somber beeld zien wat betreft de kerkelijke relaties in West en Noord Europa.
Diverse zusterkerken hebben de relatie met de GKv opgeschort (‘suspended’). Het gaat hierbij om de
Evangelical Presbyterian Church (Ireland) (EPCI); de Evangelical Presbyterian Church in England and Wales
(EPCEW) waartoe ook behoort de Evangelisk-Reformerta Kyrkan in Sverige (ERKS) in Zweden en de Free
Church of Scotland (continuing) (FCC). De Reformed Presbyterian Church in Ireland (RPCI) heeft de
relatie met de GKv zelfs beëindigd.
Alleen met de Free Church of Scotland (FCS) is de relatie ongewijzigd gebleven. Hierbij moet wel worden
opgemerkt dat de FCS bezig is het systeem van kerkrelaties te herzien. Wat dit betekent voor de relatie
met de GKv is op dit moment nog niet te zeggen.
Intussen is er wel correspondentie geweest met de diverse kerken. Deze ging met name om de vraag wat
het in de praktijk betekent dat we als GKv zijn ‘geschorst’. Leden van sectie 3 hebben de EPCI bezocht
met deze vraag. Het antwoord is dat de GKv-deputaten niet meer als een officiële delegatie zullen
worden ontvangen.
De verhouding met het Baltic Reformed Theological Seminary is ongewijzigd gebleven ook al hebben de
bij het seminarie betrokken voorgangers grote moeiten met het M/V besluit van de GKv.
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Nieuw zijn de contacten met de Presbyterian Church of Ireland (PCI). Deze kerken kennen enerzijds ‘de
vrouw in het ambt’ maar kiezen anderzijds een meer orthodoxe koers. Sectie heeft als beleid dat deze
contacten kunnen worden voortgezet zolang het niet ten koste gaat van de bestaande relaties. In 2018 is
sinds lange tijd het zogeheten Frans Beraad weer bijgewoond door een BBK-er.
Oost en Zuid Europa
Er is een bezoek gebracht aan de Synode van de Evangelisch-Reformierte Kirche Westminster
Bekenntnisses (ERKWB) in Oostenrijk en Zwitserland. De ERKWB is de enige zusterkerk van de GKv op het
Europese vasteland. Ter synode is uiting gegeven aan de grote moeite die de Oostenrijkse en Zwitserse
kerken hebben tegen het besluit van de GKv om zusters toe te laten tot alle ambten. Op dringend
verzoek van de Nederlandse afgevaardigden hebben de kerken de relatie ongewijzigd gelaten in
afwachting van de behandeling van de revisieverzoeken op de eerstkomende generale synode van de
GKv. Hierbij is het goed om op te merken dat de Oostenrijkse en Zwitserse kerken financieel niet alleen
afhankelijk zijn van de GKv maar dat ook Hersteld Hervormden onderdeel uitmaken van de SSRO.
De Evangelium Reformatus Egyház (ERE) in het westen van Oekraïne heeft te kennen gegeven niet langer
te streven naar een zusterkerkrelatie met de GKv. De ERE is gevraagd of het wel mogelijk is een bepaalde
vorm van contact te onderhouden. Hierop is het antwoord nog niet ontvangen.
Intussen heeft het contact met de Eklesia Church in Tirana (Albanië) een bijzonder karakter gekregen. In
het kader van Groningen Mission is de GKv Bedum een overeenkomst aangegaan met de Eklesia Church
voor het bieden van steun bij de gemeenteopbouw. Ds. M. de Vries is voor 30% vrijgesteld om in Tirana
aan het werk te gaan. Verder zijn in 2018 bezoeken gebracht aan kerken in Griekenland, Italië en Kroatië.

Noord-Amerika
Ook in Noord-Amerika heeft kaalslag plaatsgevonden onder de kerkelijke relaties. De Reformed Church
in the United States (RCUS) heeft de zusterkerkrelatie verbroken. De andere zusterkerk Canadian
Reformed Church (CRC) heeft de relatie met de GKv opgeschort (‘suspended’). De contactkerk United
Reformed Church in North America (URCNA) heeft de relatie beëindigd. De andere contactkerk Orthodox
Presbyterian Church (OPC) heeft de relatie opgeschort. Met de contactkerk Presbyterian Church in
America (PCA) is de verhouding tot nu toe ongewijzigd gebleven. De PCA en de OPC zijn in 2018
bezocht door leden van sectie 3.
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Voortgangsrapportage Sectie 4, 2017
Sectie 4 heeft de kerken in Oceanië en Zuid-Oost Azië in haar portefeuille. De contacten in deze regio’s
zijn nu – na enige verschuiving – als volgt verdeeld over drie koppels:
REGIO

KOPPEL

1

Australië, Nieuw-Zeeland,

Johan de Jong & Johan Plug

2

Japan, Taiwan, Myanmar, Singapore

3

India, Sri Lanka, Korea, Filippijnen

Arjan Grashuis & Simon van der Lugt

4

Indonesië

Johannes Veldhuizen & Henk Venema

1. Australië, Nieuw-Zeeland
Zoals verwacht, hebben de FRCA in hun Synode Bunbury (Southern River) van juni 2018 de relatie met
onze kerken verbroken. Deze synode werd bezocht door Melle Oosterhuis (namens Synode Meppel) en
Johan Plug (namens BBK). Goede, hartelijke gesprekken hebben niet kunnen voorkomen dat het tot een
definitieve breuk kwam. Omdat er gedeelde relaties in Indonesië zijn, maar ook vanwege onze lange
gezamenlijke geschiedenis, willen wij nadenken over een eventueel andere vorm van (voortgezet) contact
met de FRCA, indien mogelijk. Wat dat eventueel zou inhouden moet nog blijken, en het hangt uiteraard
ook af van de wensen van die kerken.
De PCEA hebben vooralsnog niet tot een breuk in de relatie besloten. Hun synode van mei 2018 sprak
wel het volgende uit: hoewel we erkennen dat de GKv hun besluiten willen baseren op de Schrift, betreuren
we de richting waarin die kerken gaan, en we roepen hen op om de besluiten te heroverwegen.
De RCNZ zullen naar verwachting op hun synode in 2020 de relatie met onze kerken verbreken. Dit is een
o.i. onvermijdelijk gevolg van hun besluit in 2017 om de relatie op te schorten en bij geen verandering
van koers tot termineren over te gaan; dat werd ook bevestigd door hun opstelling in de ICRC t.a.v. onze
kerken.
2. Japan, Taiwan, Myanmar, Singapore
In juni 2018 heeft Arjan Grashuis in Singapore (tijdens een zakelijk bezoek, geen geplande BBK reis) op
een zondag de First Evangelical Reformed Church bezocht en ook het HA meegevierd. De FERC is een
contactkerk welke we bij gelegenheid (bijvoorbeeld op doorreis) bezoeken. De zaterdag ervoor heeft hij
een uitgebreid gesprek gehad met 2 ouderlingen. Naast hartelijke herkenning, bracht men hun zorgen
naar voren over de koers van de GKv naar aanleiding van de GS 2017 besluiten inzake MVEA. De FERC
heeft sinds enkele jaren een zusterkerk relatie met de FRCA. Over Japan en Taiwan is niets te melden.
3. India, Sri Lanka, Zuid-Korea, Filippijnen
In september 2018 hebben Simon van der Lugt en Arjan Grashuis in Zuid-Korea de GA van de HapshinPCK (contactkerk) bezocht, en tevens de KPCK (zusterkerk) en de IRCK (contactkerk) bezocht. Met deze
drie kerkverbanden zijn met de diverse vertegenwoordigers gesprekken gevoerd. Een belangrijk
onderdeel van deze gesprekken betreft de openstelling van alle ambten voor de vrouw bij de GKv. Dit is
veelal als een behoorlijke schok bij alle drie binnengekomen. De KPCK heeft op haar GA in september
2018 besloten nog geen aanpassing in de reeds bijna 50 jarige zusterkerkrelatie aan te brengen. Men
wacht de ontwikkelingen bij de ICRC hieromtrent af. Met de KPCK zijn we in contact over een mogelijke
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gezamenlijke organisatie voor een internationale conferentie omtrent hermeneutiek (zie verder bij de
rapportage sectie 1).
4. Indonesië
Er zijn in 2018 namens BBK geen bezoeken gebracht in Indonesië. Er werden geen synodes gehouden.
Wel zijn Johannes en Frieda Veldhuizen met twee van hun kinderen privé naar Indonesië (mn Papoea)
geweest. En Henk en Atsje Venema hebben op hun LITINDO-afscheidsreis door Indonesië de drie regio’s
van de GGRI bezocht. In allerlei gesprekken werd toen ook de relatie tussen GGRI en GKV wel incidenteel
genoemd, maar niet expliciet besproken. Verder is er regelmatig contact via mail en What’s App met (de
drie regio’s van) de GGRI en met de GKT. Tijdens het bezoek van een deputatie uit de GKT aan de RSV
IM|VN in Nederland, dat plaatsvond in voorjaar 2018 ivm de ondersteuning door IM|VN van een
christelijk onderwijs-programma van de GKT, is er ook een ontmoeting geweest met het Indonesiëkoppel van Sectie 4, Johannes Veldhuizen en Henk Venema. Ook heeft er uitwisseling plaatsgevonden
met de RSV’s IM|VN en GM/GZD (LITINDO). Voor 2019 staan er wel synodevergaderingen in Indonesië
op de rol: GGRI NTT, GGRI KalBar en GKT. Het zal goed zijn om deze synodes te bezoeken om – hopelijk
– de relatie cq het contact met deze kerken te bevestigen en verstevigen.

Sectie 5 (Afrika en Spaans/Portugeessprekende landen)
Benin
geen bijzonderheden.
Brazilie
Op de landelijke vergadering van de IPB diende het voorstel om de zusterkerkrelatie terug te
brengen tot een contactrelatie, dit vanwege de besluiten rondom m/v. Dit kwam voor ons
onverwacht. Wij zijn ingegaan op de uitnodiging om de vergadering bij te wonen. Oorspronkelijk
was het plan om pas in 2019 weer naar Brazilie te gaan. Theo Havinga en Piet Meijer hebben ons
vertegenwoordigd. Hun aanwezigheid heeft de relatie met deze kerken goed gedaan. De beslissing
van de IPB om het contact terug te brengen tot niveau 2, blijft wel gehandhaafd. Van onze kant
hebben wij er belang bij de relatie zo goed mogelijk te houden, ook vanwege de contacten tussen
opleidingen in Brazilie en Kampen.
Ook is er een brief ontvangen van de IRB, gericht aan de GS Goes 2020. Ook zij uiten hun zorg over
de besluiten rondom M/V. Afhankelijk van wat de GS van Goes besluit, zullen ze overwegen of ze de
zusterkerkrelatie wel of niet verbreken.
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Congo
Marike Blok heeft de synode van de URCC bezocht, samen met Marinus de Jong van Utrecht
Mission. Zij zijn positief getroffen door het elan in deze kerken ondanks moeilijke omstandigheden,
en ook door het onderlinge vertrouwen dat duidelijk gegroeid is. Wij zijn van plan deze kerken in
2021 weer te bezoeken.
Kenia
Geen bijzonderheden.
Nigeria
Geen bijzonderheden
Oeganda
Geen bijzonderheden
Portugal
Er leek na jaren een opening voor het contact met de ICPP. Ze schreven in januari een brief naar
aanleiding van de brief van onze synode. Deze brief riep tegelijk ook vragen op. De ICPP lijkt geen
contact te hebben met de IEPE in Spanje en ze komen ook niet op de Europese conferentie. Van
onze kant hebben we weer contact gezocht, maar daar werd helaas niet op gereageerd. Deze relatie
lijkt toch weer op een dood spoor te komen.
Spanje
Joop Schreuder heeft deze kerken het jaarlijkse bezoek gebracht. We kunnen met voldoening
terugkijken op dit bezoek.
Venezuela
Er is een aantal predikanten uit deze kerken in Nederland geweest via Verre Naasten. Joop heeft
enkele van hen bij deze gelegenheid gesproken.
Zuid Afrika
Joop Schreuder heeft de synode van de GKSA bezocht samen met Jan-Matthijs van Leeuwen van
VN. Eerder was dit niet de bedoeling, maar we hebben uiteindelijk besloten deze reis wel te maken.
Redenen zijn dat we op hun vorige synode niet zijn geweest, en dat de GKSA een belangrijke
partner is. Er speelt veel, en er is meer gevoeligheid dan bij sommige andere kerken voor wat er in
Nederland speelt. Het was een stimulerende reis. Joop werd vooral getroffen door het enthousiasme
en de warmte van het geloof en de gemeenschap. Er is nog wel spanning tussen blank en zwart,
maar er is ook liefdevolle inzet om samen kerk van Christus te zijn.
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Lijst met gebruikte afkortingen binnen BBK
AEPC
AV
ARPC
ART
A&T
BK/was CBK
BRTS
BSO
BTC
CanRC
CCAP
CCCA
CCCNA
CECCA
CEIR
CERC
CERC
CERCU
CGKN
CCU
CPEU
CRC
CRC
CRC (SL)
CRCA
CREC
CRCNA
CRCM
CRCP
CRIE
CRTS
CvO-P
DAO
DBK
DKE
DRC
DVN
DZD
EECMY
Ely
EPC
EPCEW
EPCM
EPRB
ERCB
ERCC
ERCS
ERCUR
EREI
ERKS
ERKWB
ERQ
EuCRC
F&B

African Evangelical Presbyterian Church, Kenia
Algemene Vergadering (BBK)
Associate Reformed Presbyterian Church
Akademie für Reformatorische Theologie
afdeling Advisering & Training (DVN)
Deputaten Buitenlandse Kerken (CGK),
Baltic Reformed Theological Seminary, Riga/Letland
Beroepbaarstellend Onderzoek
Bat Tsion Commissie voor Israël
Canadian Reformed Churches
Church of Central Africa Presbyterian, Harare Synod, Zimbabwe
Committee for Contact with Churches in the Americas (CanRC)
Committee for Contact with Churches in North America (CanRC)
Committee for Ecumenical Contact with Churches Abroad (URCNA)
Committee for Ecumenicity and Interchurch Relations van de OPC
Conseil des Églises Réformées du Québec, Canada
Covenant Evangelical Reformed Church, Singapore
Committee for Ecumenical Relations and Church Unity (URCNA)
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Committee for Church Unity (CanRC)
Committee for the Promotion of Ecclesiastical Unity (CanRC)
Christian Reformed Church (Noord-Amerika)
idem in Myanmar
idem in Sri Lanka (voorheen DRC)
Committee for Relations with Churches Abroad (CanRC)
ook: Christian Reformed Church in Australia
Confederation of Reformed Evangelical Churches
Christian Reformed Church in North America
Christian Reformed Church in Myanmar
Christian Reformed Church of the Philippines
Comissão de Relações Inter-eclesiásticas IPB, Brazilië
China Reformed Theological Seminary, Taiwan
Commissie van Overleg-Papua
Dienst Administratieve Ondersteuning
Deputaten Buitenlandse Kerken van de CGK
Deputaten Kerkelijke Eenheid
Dutch Reformed Church of Sri Lanka (nu: Christian Reformed Church)
De Verre Naasten
Drentse Zendingsdeputaten
Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus, Ethiopië
Ely Presbyterian Church (Cardiff, Engeland)
Evangelical Presbyterian Church in Ireland
Evangelical Presbyterian Church in England and Wales
Evangelical Presbyterian Churches of Myanmar
Église Protestante Réformée du Burundi
Église Réformée Confessante au Bénin
Église Réformée Confessante au Congo
Evangelical Reformed Churches of Singapore (First en Covenant)
Evangelical Reformed Churches Union of Russia
Églises Réformées Evangéliques Indépendantes (Frankrijk)
Evangelisk-Reformerta Kyrkan i Sverige (Zweden)
Evangelisch-Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (Oost.)
Église Reformée de Québec
European Conference of Reformed Churches
Deputaten Financiën en Beheer
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FCC
FCCI
FCS
FERC
FRCA
FRCP
FZD
GA
GGRC/GGRM
GGRI-NTT
GGRI-Kalbar
GGRI-Papua
GH
GKN(h)
GKSA
GOR
GS
GSP
GZB
HEF
HGK
ICPP
ICRC
IER
IPB
IPC
IRB
IRC
IRC
IRCB
IRCK
IRE
IRK
IRT
IRTT
IRP
IRV
KADEC
KPCA
LITINDO (
LRC
MERF
MR
MtW
NAPARC
NCC
NGB
NGK
NGKSA
NKST
NZR
OPC
OZD
PCAm
PCAus
PCCan
PCEA
PCK-K
PCK-H
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Free Church of Scotland (continuing)
Free Church of Central India, nu PFC(CI)
Free Church of Scotland
First Evangelical Reformed Church, Singapore
Free Reformed Churches of Australia
Free Reformed Churches of the Philippines
Friese Zendingsdeputaten
General Assembly (Algemene Vergadering)
Gereja Gereja Reformasi Calvinis (Musyafir), Indonesië
Gereja Gereja Reformasi di Indonesia di Nusa Tenggara Timur
Gereja Gereja Reformasi di Indonesia Kalimantan Barat
Gereja Gereja Reformasi di Indonesia Papua
Gereformeerde Hogeschool (Zwolle)
Gereformeerde Kerken (hersteld) in Nederland
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Gereformeerde Oecumenische Raad (voorheen GOS) = REC
Generale Synode
Deputaten Generaal-Synodale Publicaties
Gereformeerde Zendingsbond ( in de Protestantse Kerk in Nederland)
Himalayan Evangelical Fellowship
Hongaars Gereformeerde Kerk
Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal
International Conference of Reformed Churches
Igrejas Evangelicas Reformadas do Brasil
Igreja Presbiteriana do Brasil
International Presbyterian Church
Igrejas Reformadas do Brasil
Interchurch Relations Committee van de URCNA
idem van PCAm, equivalent van depp. BBK en Kerkelijke Eenheid
Igreja Reformada da Colônia Brasolândia te Unaí, Brazilië
Independent Reformed Church of Korea
Iglesias Reformadas de España, Spain
Iglesia Reformá Kòrsou, Curaçao
Institut für Reformatorische Theologie
Intercultural Reformed Theological Training
Igreja Reformada em Portugal
Iglesia Reformada en Venezuela
Kar El Dobarah Evangelical Church, Caïro, Egypte
Korean Presbyterian Church in America
instituut voor) Literatur Teologia dalam Bahasa Indonesia
Lanka Reformed Church, Sri Lanka
Middle East Reformed Fellowship
Monthly Record, tijdschrift van de FCS
Missions To the World (PCAm equivalent van GKN(v) ZHT/DVN)
North American Presbyterian and Reformed Council
National Council of Churches
Nederlandse Geloofsbelijdenis (=Belgic Confession)
Nederlands Gereformeerde Kerken
Nederduits Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
Nongu u Kristu u Ken Sudan nen Tiv, Nigeria
Nederlandse Zendings Raad
Orthodox Presbyterian Church, USA
Overijsselse Zendingsdeputaten
Presbyterian Church in America (Noord-Amerika)
Presbyterian Church in Australia
Presbyterian Church in Canada
Presbyterian Church of Eastern Australia
Presbyterian Church of Korea (Kosin)
Presbyterian Church of Korea (Hapshin)
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PCU
PCUS
PFCC
PFC(CI)
P&P
PTS
RBEG
RCEA
RCJ
RCNZ
RCUS
REC
RFCP
RPCCEE
RPCF
RPCI
RPCI
RPCNEI
RPEC
RFCP
RPCT
RPF
RPFM
SC/IPB
SIRC
SSRO
STT-Setia
TLT
TLO
TRPC
TU
URCC
URCM
URCNA
URCR
VGKSA
VGS
WARC
WCC
WCRC
WEA
WRF
ZHT
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Presbyterian Church of Uganda
Presbyterian Church in the United States
Presbyterian Free Church Council, Kalimpong (Noord-Bengalen)
Presbyterian Free Church of Central India
afdeling Partners & Programma’s
Presbyterian Theological Seminary (Dehra Dun, Noordwest-India)
Rat der Bekennenden Evangelischen Gemeinden, Duitsland
Reformed Church of Eastern Africa, Kenya
Reformed Church of Japan
Reformed Churches of New Zealand
Reformed Church in the United States
Reformed Ecumenical Council (voorheen RES) = GOR
Reformed Free Church of the Philippines
Reformed Presbyterian Church of Central and Eastern Europe
Reformed & Presbyterian Churches Fellowship (Myanmar)
Reformed Presbyterian Church of Ireland
Reformed Presbyterian Church of Northern India (voorheen RPCNI)
Reformed Presbyterian Church of North East India
Reformed Presbyterian and Evangelical Church, Noord-Amerika
Reformed Free Church of the Philippines
Reformed Presbyterian Church of Taiwan (voormalige naam; nu TRPC)
Reformed Presbyterian Fellowship (India)
Reformed Presbyterian Fellowship (Myanmar)
Supremo Concílio IPB, Brazilië
South Indian Reformed Churches
Stichting Steun Reformatie Oostenrijk
Sekolah Tinggi Teologi Setia (Jakarta)
Timothy Leadership Training
Toelatend Onderzoek
Taiwan Reformed Presbyterian Church (voorheen RPCT)
Theologische Universiteit Gereformeerde Kerken in Ned. (Broederweg)
United reformed Churches of Congo
United Reformed Churches in Myanmar
United Reformed Churches in North America
United Reformed Churches of Russia
Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Africa
Deputaten Voorbereiding eerstvolgende Generale Synode
World Alliance of Reformed Churches
World Council of Churches
World Communion of Reformed Churches
World Evangelical Alliance
World Reformed Fellowship
Deputaatschap Zending Hulpverlening en Training

