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Komende zondag begint de bidweek voor de eenheid van de christenen. Alle reden om na te 
denken over de dienst die de kerken aan de samenleving te bieden heeft. Bijvoorbeeld aan het 
onderwijs. Erik Borgman trekt van lijnen met het oog op het noodzakelijke gesprek.

Gisteren nam de aartsbisschop van Utrecht afscheid. Neen, niet onze kardinaal, maar de Oud-
Katholieke aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen. Ik was uitgenodigd en had me 
aangemeld voor het afscheidssymposium, maar kon uiteindelijk niet gaan. Teveel last van mijn 
rug. 

De bijdragen van het symposium staan gelukkig al op de website van de Oud-Katholieke Kerk:
zie https://www.okkn.nl/?b=4244. De mooiste bijdrage is die van Joris Vercammen zelf in een 
video-interview van een half uur, die ook daar te vinden is. Hij spreekt zich uit voor een kerk die 
zelfbewust en bescheiden is, solidair met de vragen van de wereld, maar deze wereld met 
overtuiging in het licht van het evangelie plaatsend. Er zijn daarbij wat hem betreft geen taboes. 
Vercammen breekt met name met het oog op deze solidariteit een lans voor de oecumene. De 
verschillende kerken zetten verschillende accenten, al deze accenten hebben hun eigen belang, 
maar dat belang wordt pas zichtbaar als de verschillen worden samengehouden. De kerk – welke
concreet kerkgenootschap dan ook en zelfs de Kerk van de geloofsbelijdenis – is er niet omwille 
van zichzelf. Zij is er om te dienen, zoals ook Jezus diende. Dat dit niet betekent dat zij zich 
steeds aanpast aan wat anderen zeggen of acceptabel vinden, daarover laat Vercammen geen 
misverstand bestaan. 

Komende zondag begint de bidweek voor de eenheid van de christenen. Er is dan een 
oecumenische viering in de Vredeskerk in Lombok waarbij ook de geloofsgemeenschap van de 
Dominicus zich aansluit en Leny Beemer mee voorgaat. Omdat zo’n vijftig jaar geleden in veel 
plaatsen in Nederland Raden van Kerken zijn opgericht, heb ik de laatste tijd op verschillende 
keren over de toekomst van de oecumene gesproken. Ik probeer steeds duidelijk te maken dat 
hierbij de vraag wat het betekent kerk te zijn, niet buiten schot kan blijven. Eind jaren 1960, begin 
jaren 1970 wist men doorgaans goed wat het betekent als kerk de samenleving te dienen. 
Vandaag de dag is zowel wat de samenleving nodig heeft als wat de kerk te bieden heeft een 
stuk minder duidelijk. 

De dubbele vraag wat de samenleving gelovig gezien nodig heeft en wat de betekenis van de 
kerk voor deze samenleving is, kan bij het zoeken naar een overtuigend antwoord bijdragen van 
alle kanten gebruiken. In deze zin zijn we in het Huis van Dominicus van harte oecumenisch. Wij 
wortelen in de rooms-katholieke, en meer specifiek in de dominicaanse traditie van religieus 
leven, maar wij weten dat we gebaat zijn bij inzichten uit andere christelijke, religieuzen en 
levensbeschouwelijke tradities. Laat niemand dus denken dat zijn of haar bijdrage niet welkom 
zou zijn. 

We zijn als Huis van Dominicus uitgenodigd voor een gesprek op de Dominicusschool om te 
onderzoeken wat we in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen. De goede contacten die er 
zijn blijven natuurlijk, maar er kan misschien meer. Het scholen van kinderen en jonge mensen is 
bij uitstek bouwen aan de samenleving van de toekomst. Daarom beschouwt de Rooms-
Katholieke Kerk het katholiek onderwijs ook niet als een manier om nieuwe katholieken te 
kweken, maar als dienst aan de samenleving als geheel. Een christelijke visie op menselijk leven 
en samenleven helpt bij het zoeken naar en het vinden van een toekomst vanuit de evangelische 
belofte dat het rijk van God nabij is. We gaan zien wat het gesprek oplevert. 
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