
Woord van welkom 

18 maart 2017 Nieuwkuijk 

Goede morgen, 

Wat fijn dat u met zovelen gekomen bent naar deze oecumenische ontmoeting in het kader van 500 

jaar Reformatie. Toen wij bijna een jaar geleden de eerste stappen zetten naar deze dag durfden we 

niet te voorspellen dat vandaag de tent helemaal vol zou zitten.  

Namens de Focolarebeweging en de Katholieke Vereniging voor Oecumene heten wij u allen heel 

hartelijk welkom.  

Een bijzonder woord van welkom aan de vertegenwoordigers van kerken, kerkelijke organisaties en 

de burgerlijke overheid.  

Welkom: 

Aan de leden van het moderamen van de Protestantse Kerk: ds. Karin van den Broeke, ds. Rene de 

Reuver en mw. Jeannette Galjaard alsook aan de coördinator van 500JaarProtestantGeloofwaardig 

ds. Margriet Gosker; Vanmiddag zal ook ds. Trinette Verhoeven in ons midden zijn. 

Zonder vertegenwoordigers van kerken uit de Reformatie zouden wij het begin van de Reformatie 

vandaag niet wíllen herdenken; 

Aan de leden van de R.K. Bisschoppenconferentie: mgr. Hans van den Hende, mgr. Gerard de Korte,  

mgr. Jan van Burgsteden, en in het bijzonder aan zijne eminentie Adrianus Kardinaal Simonis, die 

vandaag weer even terug is op de plek waar hij een aantal jaren gewoond heeft;  

zonder vertegenwoordigers van de Katholieke Kerk en andere kerken zouden we het begin van de 

Reformatie niet oecumenisch kúnnen herdenken. 

Aan ds. Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken 

Aan abouna Samoil Dogan van de Syrisch Orthodoxe Kerk 

Aan kannunnik Wietse van der Velde van de Oud-katholieke kerk 

Aan mw. Jeanne van Hal van het Leger des Heils 

Aan br. Peter Sleebos van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten 

Aan ds. Jan Wessels van MissieNederland 

Aan dhr. Henk Medema van de stuurgroep Nationale Synode 

Aan mw. Karla Apperloo van de stichting Refo500. 

En aan alle aanwezige vertegenwoordigers van katholieke en protestantse bewegingen en 

gemeenschappen. 

Vanmiddag hopen we ook de burgemeester van Heusden, dhr. Jan Hamming, te verwelkomen. 

Vanochtend is wethouder mw. Margo Mulder in ons midden. Hartelijk welkom. 

Wat bezielt katholieke organisaties om een bijeenkomst te organiseren rond 500 jaar Reformatie? 

Misschien is het een teken van deze tijd dat we daar niet eens zo lang over hoefden na te denken. 



Binnen de Focolarebeweging trekken protestanten en katholieken al jaren gezamenlijk op. In 

navolging van Focolarestichtster Chiara Lubich, wiens sterfdag 9 jaar geleden, we vandaag 

herdenken, zet de Focolarebeweging zich sinds de jaren ’50 wereldwijd in voor oecumenische 

dialoog en gemeenschap. Vanuit die betrokkenheid op elkaar en de overtuiging dat er geen andere 

optie is, is het vanzelfsprekend bij deze herdenking stil te staan en vooruit te kijken op de weg naar 

de christelijke eenheid. 

De Katholieke Vereniging voor Oecumene is als projectpartner van Refo500 vanaf 2010 bezig met de 

historische en theologische thema’s rond Rome en de Reformatie. Om voorbij de tegenstellingen van 

het verleden te komen, is het nodig om samen de geschiedenis anders te vertellen. Op basis van de 

gegroeide overeenstemming zijn er volop kansen voor samenwerking in getuigenis en dienst. De 

herdenking van het begin van de Reformatie zelf ís een kans voor oecumene. 

Wij hopen dat deze bijeenkomst van vandaag die als motto heeft meegekregen ‘Gaandeweg één, 

impulsen voor oecumenische voortgang’ zal bijdragen aan een nieuwe bezieling en hoop voor de 

oecumenische samenwerking in Nederland.  

Dagvoorzitter vandaag is Annemarie Hinten. Zij zal ons vandaag door het programma leiden. Aan 

haar de taak om nu de spreker van vanochtend, Hubertus Blaumeiser, die wij ook van harte welkom 

heten, aan u voor te stellen. Wij wensen u allen een hele mooie en inspirerende dag toe. 

Geert van Dartel – Katholieke Vereniging voor Oecumene 

Enno Dijkema – Focolare Nederland 

 

 

 


