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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 2018 was de Werkgroep KidS (4 nederlandstalige en 4 franstalige leden) als volgt 
samengesteld: Greet Heslinga (voorzitter), Yolande Bolsenbroek (vice voorzitter), Rob van 
Drimmelen (secretaris), Lida Blommaert, Etienne Bourgeois, Laurence Flachon,  Chris Lefebvre en 
Marc Lenders. 
In de periode van april 2016 tot april 2018 kwam de Werkgroep KidS 14 maal bijeen. De voertaal is 
het Engels. 
 
1. 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 Entraide et Fraternité. Onder de activiteiten welke werden ontplooid, waren de 
volgende: 
- Het beschikbaar stellen van liturgisch materiaal voor VPKB gemeentes ter gelegenheid van de 
Scheppingszondagen in 2016 en 2017. 
- Het zenden van een 'checklist' aan alle gemeentes van de VPKB met suggesties voor hun beleid ten 
aanzien van klimaatverandering. Verschillende gemeentes hebben hieromtrent gerapporteerd aan 
de Werkgroep. 
- Het verzorgen van een presentatie over klimaatverandering op de Algemene Kerkvergadering in 
2017. 
- Het schrijven van een ontwerpbrief voor de Synodevoorzitter aan de Belgische regering om ernst te 
maken met het beleid ten aanzien van klimaatverandering. 
- Het doen uitgaan van een oproep aan VPKB gemeentes om mee te doen aan het Uur voor de Aarde 
(19-9-2016). 
- Het schrijven van verschillende artikelen in Kerkmozïek en Mosaïque, waaronder over het thema 
"Elke groep zijn klimaatplan".  
 
2. Europa 
Tijdens de verslagperiode waren twee leden van de Werkgroep KidS lid van twee verschillende 
commissies van de Conferentie van Europese Kerken (CEC). In die hoedanigheid schreven zij actief 
mee aan twee belangrijke CEC rapporten. Het eerste rapport betrof een studiedocument over het 
economisch bestuur van de Europese Unie. Het tweede rapport evalueerde in een uitvoerige 
pastorale brief aan de lidkerken van de CEC over de toekomst van Europa. Dit onderwerp zal ook een 
belangrijk thema zijn tijdens de Assemblee van de CEC in 2018. 
In dit kader organiseerde de Werkgroep KidS eind 2017 een gezamenlijke conferentie van de VPKB 
en de CEC over de toekomst van Europa. Een vertegenwoordiger van de Werkgroep nam ook deel 
aan een regionale CEC conferentie, in Praag, over dat onderwerp. Hij bracht daar de VPKB 
gezichtspunten naar voren. 
In dit proces werd nauw samengewerkt met de studiesecretaris van de CEC. 
 



 
3. Israël en Palestina 
- In 2016 zowel als in 2017 werd ter gelegenheid van de Gebedsweek (van de Wereldraad van 
Kerken) voor vrede in Palestina en Israël liturgisch materiaal gestuurd aan de VPKB gemeentes. 
- Op verzoek van de Synodevoorzitter vertaalde de Werkgroep een brief in het Engels aan Philippe 
Markievicz, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie (over de uitlatingen van Luther over 
de Joden). 
- In december 2017 schreeft de Werkgroep een ontwerpbrief voor de Synodevoorzitter aan de 
Minister van Buitenlandse Zaken, Didiers Reijnders, over de dreigende vernietiging van een groot 
deel van het Palestijnse dorp Susiya door de Staat Israël. 
 
4. Migratie 
Tijdens de verslagperiode werkte de Werkgroep KidS nauw samen met de Werkgroep Migratie, 
Samenleven en Geloven (MiSaG). De voorzitter van de Werkgroep heeft zitting in de groep die het 
project Over Hoop en Huizen begeleidt. Zij werkte ook nauw samen met de Werkgroep MiSaG ten 
aanzien van het vorm geven aan de betrokkenheid van de VPKB bij het initief voor Humanitaire 
Corridors (zie verder het verslag van de Werkgroep MiSaG). 
 
5. Varia 
- De coördinator van Bezinning en Dialoog kreeg van de Synodevoorzitter het verzoek een reactie te 
schrijven op het verzoek van de CEC na te gaan of/hoe het Charta Oecumenica wordt gebruikt 
binnen de VPKB. De Werkgroep KidS gaf inhoudelijk commentaar en organiseerde een enquête 
binnen de VPKB over deze vraag. 
- De Werkgroep KidS verzorge vertalingen in het Nederlands en het Frans van een document over de 
rechtvaardigheidsleer van de Wereldgemeenschap van Reformatorische Kerken (WCRC). Dit stuk 
werd in 2016 aangenomen door de Synode. 
- Voor de Synodevoorzitter schreef de Werkgroep KidS een ontwerp voor een pastorale brief aan de 
Evangelsche Gemeenschap in Syrië en Libanon. 
- Op verzoek van de Synodevoorzitter schreef de Werkgroep een ontwerpbrief aan de CEC over 
Artikel 17 van het Verdrag van de Europese Unie (over dialoog tussen instituties van de EU en 
religieuse organisaties). 
- De Werkgroep schreef het ontwerp voor de Synodevoorzitter voor een brief aan de Raad van 
Kerken in de Verenigde Staten over de verkiezingen in dat land. 
- Onze zusterkerk de Evangelische Kirche im Rheinland schreef de VPKB een brief waarin ernstige 
bezorgdheid werd geuit over de veiligheidssituatie in de kernreactor van Tihange 2. De Werkgroep 
concipieërde een brief van de Synodevoorzitter aan Eerste Minister Charles Michel over dit 
onderwerp. 
- In de loop van 2017 verschenen berichten in de pers over slavernij in Libië. De Werkgroep KidS 
schreef hierover een brief aan de VPKB gemeentes. 
 
6. Conferenties 
De volgende conferenties werden bijgewoond in de hoedanigheid als lid van de Werkgroep KidS: 
- CEC conferentie in Duitsland over de documenten betreffende het economisch bestuur van de 
Europese Unie en de toekomst van Europa. 
- CEC conferentie over de toekomst van Europa (Praag) 
- CEC conferentie over genetische manipulaite (Parijs) 
 
7. Lidmaatschappen 
Leden van de Werkgroep KidS zijn ook lid van, onder andere, de volgende instanties: 
- Stuurgroep EcoKerk 
- Werkgroep Migratie, Samenleven en Geloven (MiSaG) 



- CEC Werkgroep Economic Governance EU 
- CEC Werkgroep Education for Democratic Citizenship (tot 2017) 
- CEC Werkgroep Economy and Ecology 
- Wereldraad van Kerken core group Palestine-Israel Ecumenical Forum 
 
8. 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 (het wegvallen van deze publicaties is een serieus verlies in 
communicatiemogelijkheden met de leden van de VPKB) 
- De website van de VPKB waar de Werkgroep KidS nu een eigen pagina heeft.   
- Mededelingen voor VPKB gemeenten via Uniprobel.  
- Presentatie van de Werkgroep KidS tijdens de Integratiestage 2018 (een bijeenkomst van nieuw 
benoemde voorgangers in de VPKB) en bij enkele districten.   
 
9. Vormingswerk 
De Werkgroep KidS werk nauw samen met de verantwoordelijke voor het vormingswerk in het 
Vlaamse gedeelte van de VPKB (ds. Eefje van der Linden) en hoopt eenzelfde samenwerking te 
bewerkstelligen met het vormingswerk aan de franstalige kant. 
 
10. Toekomstplannen 
Naast doorlopende activiteiten betreffende de onderwerpen genoemd onder 1 t/m 4, hoopt de 
Werkgroep KidS in de komende tijd speciale aandacht te besteden aan het thema "Klimaat en 
Voedsel", en aan de verkiezingen in oktober 2018. 
 
Graag wil de Werkgroep erop wijzen dat voor alle geledingen binnen de VPKB (inclusief individuele 
gemeentes) de mogelijkheid bestaat suggesties te doen wat betreft de onderwerpen welke 
behandeld zouden kunnen worden (mits daarvoor de nodige expertise binnen de VPKB voorhanden 
is). 


