
 

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE EERSTE FASE VAN DIALOOG IN 
NEDERLAND, 1999-2002 

 
Chronologie van de dialoog tussen vertegenwoordigers van de Broederschap van Pinkstergemeenten 
(BPG) en rooms-katholieken in Nederland. Waar verwezen word naar StuCom daar betreft het teksten 

die in deze dialoog digitaal zijn ingebracht en hun documentnummers op website StuCom, 
(www.stucom.nl). 

 
AANLEIDING TOT DIALOOG IN NEDERLAND 
De verschijning van het internationale dialoograpport over Evangelisatie, proselitisme en gezamenlijk 
getuigenis (StuCom0002, 0004, 0003) vormde een aanleiding om ook in Nederland deze dialoog te 
starten. Andere aanleidingen lagen in een boek van dr. Paul van der Laan dat een heel hoofdstuk 
wijdde aan de manier waarop hij dialoog tussen pinkstergelovigen en gevestigde kerken voor mogelijk 
hield (StuCom0023), en een bezoek van dr. Peter Hocken aan de stuurgroepleden van de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing in 1997. Het onderricht van Hocken was een aanleiding voor de KCV 
om een brief te sturen aan de BPG (StuCom0013).  
 
WIE GINGEN IN DIALOOG 
De Broederschap van Pinkstergemeenten (in 2002 gefuseerd met de Volle Evangeliegemeenten in 
Nederland tot de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten (VPE)) heeft een officiële werkgroep 
voor het gesprek met de kerken. Deze werkgroep zorgde vanaf het begin voor dialoogpartners van 
pinksterzijde. Van katholieke zijde werden dialoogpartners gevonden door de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing en de Katholieke Vereniging voor Oecumene – het officiële 
adviesorgaan van de Nederlandse Bisschoppenconferentie inzake oecumene. Katholieke deelnemers 
kwamen ook vanuit de Nederlandse Missieraad en de Focolarebeweging. 
 
EERSTE DIALOOGDAG 
De eerste dialoogdag werd wereldkundig gemaakt via een gezamenlijk persbericht (StuCom0005). Dit 
leidde tot publicaties in het Nederlands Dagblad 29 september 1999, in Uitdaging van 6 november 
1999 en tot een radio-interview met Huib Zegwaart en Kees Slijkerman op Radio 5 op 13 november 
1999.  
 
Die eerste dialoogdag was op 11 november 1999 in Lunteren. Hij begon met gezamenlijke lofprijzing, 
waarna van beide zijde drie mensen een persoonlijk getuigenis gaven. (Lofprijzing, persoonlijk gebed 
en getuigenis werden vaste elementen op alle dialoogdagen.) Aansluitend werd er in kleine groepen 
gesproken o.a. over het beeld dat men heeft van de ander. Drs. Huib Zegwaart, deelnemer aan de 
internationale dialoog, gaf een overzicht (StuCom0044) van waar het in de internationale dialoog over 
was gegaan sinds het begin in de jaren zeventig.  Een verslag van Kees Slijkerman over deze eerste 
dialoogdag stond in EenTweeEen (het officiële orgaan van de r.k. kerkprovincie in Nederland), in 
Ontmoeting en Verzoening en in Bouwen aan de Nieuwe Aarde (StuCom0006). 
 
TWEEDE DIALOOGDAG 
De tweede dialoogdag was op 2 maart 2000 te Amersfoort. Onderwerp: De bediening tot genezing. 
Als leeswerk vooraf werd van BPG-zijde ingebracht het artikel Trofimus heb ik ziek te Miléte 
achtergelaten van Donald Gee uit de Parakleet 41 en 42 (winter 1992) En het artikel Wilde 
kolokwinten in de opwekkingstheologie van de John van Enennaam. (Parakleet 70+71, 2e+3e kw 
1999) 
Vanuit de BPG werd een inleiding gegeven door Klaas van Balen onder de titel Goddelijke genezing 
en het lijden in de Gemeente van Christus (StuCom0040) en van katholieke zijde door pater Leo van 
der Klaauw (StuCom0031).  
Klaas van Balen gaf daarbij een studiebijlage (StuCom0041) met delen uit zijn boek Geboren uit de 
Geest, een studieboek over de nieuwtestamentische gemeente. (ISBN 90-73658-07-1). 
Leo van der Klaauw bracht in de brochure Met mensen bidden om genezing  (eindredactie Karel 
Pouwels en Kees Slijkerman) van de stichting Bouwen aan de Nieuwe Aarde, Helmond 1998 
(info@kcv-net.nl). 
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In een gezamenlijk persbericht werd verslag gedaan van deze dag (StuCom0007). 
Aan deze dag werd ook deelgenomen door een publiciteitsmedewerkster van de Sint 
Willibrordstichting (thans Katholieke Vereniging voor Oecumene, zie www.oecumene.nl) die in de 
Willibrordkrant van voorjaar 2000 een artikel schreef over de op gang gekomen dialoog 
(StuCom0009). 
 
DERDE DIALOOGDAG 
De derde dialoogdag was op 14 juni 2000, weer in Lunteren, en ging over De pastorale omgang met  
de zieke medemens. Vanuit de BPG gaf de arts Koos van der Geest een inleiding (StuCom0029) en 
van katholieke zijde Karel Pouwels (StuCom0030). Het verslag in een persbericht: StuCom0008.  
 
BISSCHOPPELIJKE COMMISSIE 
Namens de rooms-katholieke deelnemers heeft de secretaris van de Katholieke Vereniging voor 
Oecumene, Geert van Dartel, een verslag uitgebracht aan de rk Bisschoppelijke Commissie voor 
Oecumenische Zaken over het informele begin van deze dialoog. Deze commissie heeft daarop o.a. het 
internationale dialoograpport over Evangelisatie, proselitisme en gezamenlijk getuigenis 
(StuCom0002, 0004, 0003) bestudeerd. De bisschoppelijke commissie schreef daarop aan Geert van 
Dartel dat deze dialoog, die nu plaats vindt op het niveau van deskundigen, op den duur wellicht kan 
leiden tot gesprekken op een officiëler niveau. Volgens de Bisschoppelijke commissie voor 
Oecumenische Zaken, die zegt de dialoog met belangstelling te volgen, kunnen deze ontmoetingen een 
goede bijdrage zijn aan het doorbreken van een verkeerde of vijandige beeldvorming (zie persbericht 
in StuCom0018).  
 
VIERDE DIALOOGDAG 
De vierde dialoogbijeenkomst was een tweedaagse in het rooms-katholieke klooster De Achelse Kluis, 
op de grens met België (www.deachelsekluis.nl). Er werd deelgenomen aan het gebed van de 
monniken in de kapel, de maaltijden werden in stilte genuttigd en een van de monniken gaf antwoord 
op vragen over de katholieke kloostertraditie en over zijn persoonlijke roeping. Het dialooggesprek 
ging over Gods Woord in mensenwoorden, waarover de rooms-katholieke prof.dr.Jan Van der Veken 
uit Leuven een inleiding gaf (StuCom0076). Vanuit de BPG werd hier op geantwoord (StuCom0077) 
door dr. Cees van der Laan, directeur van de Azusa Theologische Hogeschool te Lunteren. Een 
gezamenlijk persbericht van deze tweedaagse: StuCom0018. 
Ingebracht werd ook het internationale rapport van de dialoog tussen de rk kerk en bepaalde 
pinksterkerken 1977-1982 waarin ook over Schrift en traditie en de Dienst van de genezing in de kerk 
geschreven wordt (zie Archief der Kerken, januari 1987). 
 
OFFICIËLE KERKELIJKE DOCUMENTEN OVER GENEZING 
Vanuit de evaluatie werd besloten dat het onderwerp genezing nog niet af is als niet de officiële 
kerkelijke teksten besproken worden en de resultaten van deze dialoog niet in een klein rapport 
worden vastgelegd. De voorbereidingsgroep bestudeerde daarop de volgende officiële teksten:  
1. The 12th Fundamental Truth, over Divine Healing (samenvatting: StuCom0027) uit het document 
De Fundamentele Waarheden van de Assemblies of God. Een document uit 1916. De BPG zijn lid van 
de wereldwijde Assemblies of God (www.ag.org ) 
2. Het "position paper" van de Assemblies of God over Divine Healing. Samenvatting:StuCom0028; 
hele tekst http://www.ag.org/top/position_papers/4184_healing.cfm. 
3. De Instruction on prayers for healing van de Congregatie voor de Geloofsleer te Rome, 14 
september 2000 ondertekend door kardinaal Ratzinger en aartsbisschop Bertone. (StuCom0024)  
4. - pagina 331-333 uit de Katechismus van de Katholieke Kerk (KKK 1499-1510) over de 
ziekenzalving en over speciale gaven om ziekten te genezen (KKK 1508) 
 
Bij 3, die Vaticaanse instructie, werd ook gekeken naar de toelichting die erop werd gegeven door 
aartsbisschop Bertone (StuCom0025) en naar het artikel over deze instructie door Kees Slijkerman 
(StuCom0026) uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde, maart 2001. 
 
VIJFDE DIALOOGDAG 
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Tijdens de 5e dialoogdag, 18 juni 2001 in Lunteren, werd een eerste schriftelijke rapportage van de 
dialoog rond genezing besproken. Dit leidde nog niet tot een publicabele tekst. Voor het eerst nam er 
ook iemand van  de Volle-Evangelie Gemeenten in Nederland deel en een waarnemer van de 
Bisschoppelijke Commissie voor Oecumenisch Zaken, secretaris, D. Gudde (beleidsmedewerker van 
de rk bisschoppenconferentie).Het persbericht staat op StuCom 0049 
 
SCHULDBELIJDENIS 
Ook via publicaties in de Parakleet, het officiële kaderblad van de BPG en de Volle 
Evangeliegemeenten in Nederland, werden belangrijke stappen gezet in de dialoog. 
Pater Killian McDonnell, co-voorzitter van de internationale dialoog tussen de Pauselijke Raad voor 
de Eenheid en vertegenwoordigers van de klassieke pinksterkerken, schreef n.a.v. het pauselijke Mea 
Culpa (12 maart 2000) een tekst waarin hij schuld beleed voor de fouten die de rk kerk heeft gemaakt 
t.o.v. de Pinksterkerken. Deze belijdenis van zonden stuurde hij ook naar de BPG in Nederland die 
hem in de Parakleet (4e kwartaal 2000) publiceerde (StuCom0045). Eerder dat jaar was die belijdenis 
ook uitgesproken in een Europese oecumenische bijeenkomst te Praag , waarvan zijdelings verslag 
werd gedaan door pater Leo van der Klaauw in Bouwen aan de Nieuwe Aarde, november 2000 en 
januari 2001 (pag.38). In die bijeenkomst te Praag had pinkstervoorganger Giovanni Traenttino 
gereageerd met een eigen schuldbelijdenis. De tekst daarvan werd door Van der Klaauw ingebracht in 
de dialoog in Nederland.  
In antwoord op McDonnell's zondebelijdenis en vraag om vergeving schreven de landelijke voorzitters 
van de BPG (Peter Sleebos) en van de Volle Evangeliegemeenten in Nederland (Bert Niehof) een 
reactie in de volgende Parakleet (1e kwartaal 2001). Een deeltje van deze belijdenis verscheen 30 
maart 2001 in het maandblad Uitdaging, waarop het ANP er een persbericht van maakte dat op 31 
maart 2001 stond in dagblad Trouw en in het Nederlands Dagblad. 
 
ZESDE DIALOOGDAG 
De voorzitter van de BPG verwees in bovengenoemde reactie ook naar het Vaticaanse document 
Dominus Iesus. Dat werd aanleiding om het Kerkbegrip op de agenda te zetten.  
Van beide zijde werd tijdens de zesde dialoogbijeenkomst – in Amersfoort op 29 november 2001 – 
antwoord gegeven op de vraag: Wat is de Kerk van Christus en wat zijn noodzakelijke structuren. Van 
katholieke zijde sprak dr. Ton van Eijk (StuCom0079), van pinksterzijde drs. Huib Zegwaart 
(StuCom0080). Persbericht StuCom0082. 
 
ZEVENDE DIALOOGDAG 
De zevende dialoogdag – 12 april 2002 - ging over evangelisatie in Nederland (zie StuCom0083). 
Daarbij ging de aandacht enerzijds naar het Internationale dialoograpport over Evangelisatie, 
proselitisme en gezamenlijk getuigenis (StuCom0002, 0004, 0003) maar tegelijk ook naar concrete 
evangelisatieactiviteiten. Van pinksterzijde sprak de projectleider van de Impact World Tour, van 
katholieke zijde dr. Jeroen Vis, directeur van Missio / De Pauselijke Missiewerken en hoofdredacteur 
van Missie inter Actie. Er bleek een grote mate van eensgezindheid, inhoudelijke verschillen werden 
niet direct uitgediept. Er kwam wel een vorm van samenwerking uit voort tussen IWT en de 
Katholieke Vereniging voor Oecumene rond Willibrordzondag 2002 uit voort (Zie Missie inter Actie, 
september 2002).  
 
Tot zover de eerste fase waarin de doelstelling was: elkaar leren herkennen en waarderen als 
behorende bij dezelfde Heer, het bevorderen van respect en wederzijds begrip, het uitwisselen hoe de 
heilige Geest in de verschillende kerken ervaren wordt. Die vooraf gestelde doelstellingen zijn in deze 
fase zeker bereikt door de deelnemers, maar ook in belangrijke mate bij de vele lezers van de breed 
gepubliceerde persberichten. 
  

Kees Slijkerman, 14 november 2002 
 

Het vervolg van deze dialoog staat op www.stucom.nl/dialoog
 

Dit is document 0093 op www.stucom.nl  
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