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De Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) werd in 2010 opgericht en ressorteert onder de 
Coördinatie Bezinning en Dialoog. De Werkgroep KidS stelt zich ten doel maatschappelijk 
vraagstukken te bestuderen in het licht van de Schrift teneinde de VPKB in al haar geledingen ten 
dienste te kunnen staan in het zoeken naar positiebepalingen vanuit Christelijk perspectief. De 
Werkgroep onderneemt acties op eigen initiatief dan wel op verzoek van andere gremia in de VPKB, 
zoals de Synodale Raad. De presentie van de kerk in de samenleving  wordt belangrijk gevonden.  
In april 2016 was de Werkgroep KidS (3 nederlandstalige en 5 franstalige leden) als volgt 
samengesteld: Vincent Dubois (voorzitter), Greet Heslinga (vice voorzitter), Rob van Drimmelen 
(secretaris), Yolande Bolsenbroek, Laurence Flachon,  Chris Lefebvre, Marc Lenders en Françoise 
Nimal. 
In de periode van april 2014 tot april 2016 kwam de Werkgroep KidS 18 maal bijeen. De voertaal is 
het Engels. 
 
1. Israël en Palestina 
 
1.1  Kairos document 
Kairos Palestine werd op 11 december 2009 in Bethlehem opgericht door een groep vooraanstaande 
Palestijnse christenen. Bij die gelegenheid werd het zogeheten Kairos document gepubliceerd: “Uur 
van de Waarheid. Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden”. Het  
document werd, mede met steun van de Wereldraad van Kerken, in kerken in heel de wereld 
verspreid. Kerken werden uitgenodigd op de noodkreet van Palestijnse zusters en broeders te 
reageren. 
Van de activiteiten rond het Kairos document en de uitzending van ds. Buunk in het kader van het 
Ecumenical Accompanyment Programme Palestine Israel (EAPPI) bracht de Werkgroep KidS verslag 
uit in de brochure “Bijdragen aan vrede. De stem van Palestijnse christenen gehoord.” Deze brochure 
verscheen in maart 2014 (in het Nederlands en het Frans) en werd wijd verspreid in de VPKB. 
In de zomer van 2014 schreef de Werkgroep KidS een (pastorale) brief aan de opstellers van het 
Kairos document naar aanleiding van de oorlog in Gaza. 
 
1.2  Internationale Week voor Vrede in Israël-Palestina  
De Wereldraad van Kerken nam het initiatief elk jaar in september een Internationale Week van 
Gebed voor Vrede in Palestina en Israël te organiseren. Kerken over de hele wereld worden dan 
opgeroepen zich te informeren over de situatie in dat deel van de wereld en te bidden voor een 
rechtvaardige vrede. 
In 2014 bracht de Werkgroep KidS deze Week onder de aandacht van gemeentes van de VPKB door 
middel van, onder andere, aankondigingen in Kerkmozaïek en Mosaïque en op de website. 
Een lid van de Werkgroep KidS is ook lid van de kerngroep van het Oecumenisch Forum ten aanzien 
van Palestina-Israel (PIEF), een programma van de Wereldraad van Kerken van waaruit deze Week 
jaarlijks wordt georganiseerd. 
 
1.3 Andere initiatieven 
- In 2014 schreef de Werkgroep KidS een brief aan de Israelische Ambassadeur in Brussel waarin 
werd geprotesteerd tegen het vernielen, door het Israëlische leger, van de boomgaard van de Tent 
of Nations, een vredesproject dat door vele kerken wereldwijd wordt ondersteund. Tegelijkertijd 
werd grote zorg en diepe treurnis uitgesproken over de aanslag op het Joods museum in Brussel. 
- In april 2015 ontving de Werkgroep, in nauwe samenspraak met) de VPKB Werkgroep Betrekkingen 
met het Jodendom, een delegatie uit Israëel en Palestina bestaande uit een Moslim, een Jood en een 



Christen. Deze waren hier als “ Getuigen van Vrede” op uitnodiging van  de Rooms-katholieke 
werkgroep: Interreligieuze Dialoog vanwege de kerk in Brussel  (IDkB). De bedoeling van deze reis 
was aandacht te vragen voor initiatieven welke gericht zijn op het tot stand brengen van een beter 
begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen in Israël en Palestina. 
- Promotiereis voor predikanten ( frans-en nederlandstalig) naar Israel/Palestina (28-1 t/m 4-2- 
2016). In samenwerking met een reisorganisatie uit Nederland Makor, werd veel tijd geinvesteerd in 
de voorbereiding van deze reis. Omdat het minimum aantal deelnemers van 15 personen niet werd 
gehaald ging deze reis niet door.  
 
2. Syriê 
Met betrekking tot de oorlog in Syrië werd een aantal initiatieven genomen: 
- Voor de Synodale Raad schreef de Werkgroep KidS een ontwerp voor een pastorale brief aan de 
Evangelsche Gemeenschap in Syrië en Libanon (oktober 2014).  
- Tevens werd een ontwerpbrief geschreven aan de Premier van België om aandacht te vragen voor 
de situatie van de bevolking in Syrië, een oproep te doen voor een genereus vluchtelingenbeleid, het 
verhogen van het budget voor noodhulp in de regio, en een actief vredesbeleid van België in het 
kader van de Europese Unie. Van Premier Di Rupo werd een zeer instemmend antwoord gekregen. 
- Solidariteit met de Syrische bevolking is niet alleen een zaak van de overheid, ook de burgelijke 
samenleving heeft een belangrijke rol te vervullen. Daarom organiseerde de Werkgroep KidS een 
inzameling binnen de VPKB voor noodhulpprojecten van Action by Churches Together (ACT) in de 
regio. De opbrengst van deze collecte - zo'n Euro 6.600 - werd door Protestantse Solidariteit 
overgemaakt aan ACT. 
- In maart 2015 werd nog eens een brief verstuurd aan de zusters en broeders van de Evangelische 
Gemeenschap waarin de resultaten van onze acties werden medegedeeld en waarin nogmaals 
herhaald werd dat voor Syrië gebeden wordt in de VPKB. 
- Over deze verschillende initiatieven werd regelmatig bericht in Kerkmozaïek en Mosaïque. 
 
3. Klimaatvraagstukken 
Klimaat- en mileuvraagstukken worden door de Werkgroep KidS met aandacht gevolgd. Eén van de 
leden vertegenwoordigt de Werkgroep in de Ecokerk, een onderdeel van het Netwerk 
Rechtvaardigheid en Vrede. Behalve met Ecokerk, onderhield de Werkgroep over dit thema ook  
contacten met de Conferentie van Europese Kerken (CEK) en Entraide et Fraternité. Onder de 
activiteiten welke werden ontplooid, waren de volgende: 
- Het voorstel van de Werkgroep tot het instellen van een jaarlijkse Scheppingszondag (in 
september) werd door de Synode (november 2014) met grote instemming overgenomen. 
- Voor de Scheppingszondag in 2014 ( thema: Geen water, geen later) en in 2015 (thema: Het 
klimaat verandert OOK Mij) werd een liturgische handreiking opgesteld. Deze werd naar alle VPKB 
gemeenten gestuurd.  
- Bij wijze voor voorbereiding op de grote klimaatconferentie van de Verenigde Naties, in Parijs, eind 
2015, werden artikelen geschreven in Kerkmozaïek en Mosaïque. Ook werd een geheel nummer (in 
november) van beide bladen gewijd aan de conferentie in Parijs gezien vanuit christelijk perspectief. 
Na de conferentie volgden artikelen die terugblikten op de uitkomsten van de bijeenkomst in Parijs. 
-Aan de campagne van Ecokerk: “ Het klimaat verandert OOK MIJ”  werd  door de Werkgroep 
aandacht gegeven d.m.v. affiches, die  zo breed mogelijk werden verspreid. 
- De Synodevoorzitter schreef op verzoek een getuigenis  over zijn visie op de Schepping en op het 
klimaat in een publicatie van Ecokerk ”Het klimaat verandert OOK MIJ” 
- De Werkgroep KidS was de drijvende kracht achter het organiseren van een oecumenische dienst, 
op 7 september 2015, in de kathedraal van Brussel in de aanloop voor 'Parijs'. De Synodevoorzitter, 
ds. Steven Fuite, hield bij die gelegenheid de preek. Aartsbischop Léonard leidde de dienst terwijl 
ook vertegenwoordigers van het Orthodox Aartsbisdom in België en andere kerken actief 
deelnamen.Ongeveer 300 kerkgangers waren aanwezig. 



- De districten werd gevraag aandacht te besteden aan de klimaatconferentie en leden van de 
Werkgroep bezochten in dit verband verschillende districtsvergaderingen (Waals Brabant, Oost-
West Vlaanderen en ABL). 
- Leden van de Werkgroep hielden voordrachten en gaven interviews op verschillende plaatsen in 
het land, en bij verschillende VPKB gemeentes, waaronder Verviers, Marchenne au Pont, Gembloux, 
Rixensart en Bruxelles-Botanique). De Werkgroep bemiddelde ook een aantal malen bij het zoeken 
naar geschikte sprekers voor paneldiscussies.Ook werden zij uitgenodigd om mee te doen met een 
foto actie via hashtag. 
- Een vertegenwoordiger van de Werkgroep heette deelnemers aan de Klimaatloop door Nederland 
van harte welkom bij hun aankomst op het Drielandenpunt in Vaals en sprak daarbij enkele woorden 
namens de Synodevoorzitter van de VPKB en de Secretaris Generaal van de CEK. 
 
4. Migratie 
Tijdens de verslagperiode werkte de Werkgroep KidS nauw samen samen met de Werkgroep 
Migratie, Samenleven en Geloven (MiSaG). Commentaar werd geleverd op verschillende 
ontwerpteksten van MiSaG  en twee vertegenwoordigers van de Werkgroep KidS hebben zitting in 
de groep die het project Over Hoop en Huizen begeleidt. Dit project is opgezet om erkende 
vluchtelingen te helpen bij het zoeken van woonruimte en daarvoor zo nodig geld beschikbaar te 
stellen middelseen lening en/of gift. 
  
5. Euthanasie 
Het plan van de Werkgroep KidS om een  ad hoc werkgroep samen te stellen met de taak een 
pastorale handreiking op te stellen over euthanasie, moest worden verlaten omdat niet genoeg 
leden van zo'n ad hoc groep gevonden konden worden. In plaats hiervan, stelde de Werkgroep KidS 
een dossier samen van bronnen die kunnen worden geraadpleegd als men gelovig wil nadenken 
over euthanasie. Dit dossier werd door de Synodale Raad ter beschikking gesteld aan de gemeentes 
van de VPKB. 
 
6. Europa 
In een artikel voor Kerkmozaïek werd de aandacht gevestigd op de verkiezingen, in mei 2014, voor 
het Europees Parlement. Het artikel werd vertaald in het Frans en verstuurd aan de gemeentes van 
de VPKB. Ook werd het gepubliceerd op de webstek Protestantse Stemmen. 
 
7. Conferenties 
De volgende conferenties werden bijgewoond in de hoedanigheid als lid van de Werkgroep KidS: 
- CEK conferentie over bio-ethiek (2014) in Straatsburg, Frankrijk 
- Conferentie over Nationale Identiteit, Europese Identititeit en de Rol van de Kerk, in Belfast, Noord 
Ierland (2015), georganiseerd door Wereldgemeenschap van Reformatorische Kerken 
- CEK conferentie in Werthe, Duitsland, als voorbereiding op de klimaattop in Parijs (2015) 
- CEK CALL conferentie (kerkelijke actie t.a.v. werk en leven) over arbeidsmobiliteit in de EU, in 
Brussel (2015) 
 
8. Lidmaatschappen 
Leden van de Werkgroep KidS zijn ook lid van, onder andere, de volgende instanties: 
- Stuurgroep Ecokerk 
- Vormingsinstelling voor Levensbeschouwing en Samenleving vzw Motief 
- Werkgroep Migratie, Samenleven en Geloven (MiSaG) 
- CEK Werkgroep Economic Governance EU 
- CEK Werkgroep Education for Democratic Citizenship 
- CEK Werkgroep Economy and Ecology 
- Wereldraad van Kerken core group Palestine-Israel Ecumenical Forum 



 
9. Communicatie 
Voor presentie in kerk en samenleving is goede communicatie belangrijk. De volgende middelen en 
methoden werden daartoe gebruikt tijdens de verslagperiode: 
- Artikelen in Mosaïque en Kerkmozaïek en/of via de website, en Protestantse Stemmen.   
- Mededelingen voor VPKB gemeenten via Uniprobel.  
- Presentatie van de Werkgroep KidS tijdens de Integratiestage 2015 (een bijeenkomst van nieuw 
benoemde voorgangers in de VPKB), bij enkele districten, en bij de Commissie Kerk en Wereld.   
- Regelmatige communicatie met de Synodale Raad  en met name met de werkgroepen MiSaG en 
relaties met Jodendom. 
 


