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Utrecht – 24 augustus 2007 – Vandaag verschijnt de Nederlandse vertaling 
van het Handboek voor de Spirituele Oecumene. De auteur is kardinaal 
Walter Kasper, president van de Pauselijke Raad ter bevordering van de 
Eenheid van de Christenen. Het Handboek biedt concrete suggesties voor de 
geestelijke toenadering tussen de christenen. Mgr. Jan van Burgsteden 
s.s.s., binnen de Bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor de 
oecumene, is enthousiast: “Gezamenlijke bezinning op de Heilige Schrift, 
gezamenlijk gebed en gezamenlijk getuigenis: het gebeurt nog te weinig, 
maar er is voor de oecumenische beweging een wereld mee te winnen!” 
 
Een vaak gehoord geluid: de oecumene zit op een dood spoor. Na een periode van 
vooruitgang, theologische dialoog en overeenkomsten, lijkt de vaart eruit. Met dit 
Handboek wil kardinaal Kasper een weg wijzen die weliswaar voor de hand ligt, 
maar weinig nog te weinig begaan wordt. Mgr. Van Burgsteden, tevens 
hulpbisschop van Haarlem: “De Spirituele Oecumene is de weg naar het hart van de 
christelijke eenheid. Als we niet samen kunnen bidden, zullen we nooit één Kerk 
zijn. Als we niet samen uit de Schriften weten te putten, niet samen in woord en 
daad getuigenis afleggen, zullen we nooit tot één lichaam worden samengevoegd.”  
 
Dat betekent volgens de bisschop-referent voor oecumene niet dat er geen ruimte 
meer is voor de theologische dialoog, integendeel. Ook die blijft nodig. Maar als de 
dialoog vermagert en een debat wordt, verliezen we de kern, Christus en Zijn 
verlangen naar eenheid, uit het oog. Dán kom je op een dood spoor.” 
 
Het Handboek voor de Spirituele Oecumene verscheen een aantal maanden 
geleden in het Engels en Italiaans en is inmiddels in meerdere talen uitgebracht. Het 
boek biedt bezinnende teksten over de aard van de spirituele oecumene. Daarnaast 
sluit iedere paragraaf af met een reeks praktische handreikingen.  
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Als eerbetoon aan kardinaal Willebrands, die zijn leven in dienst stelde van de 
christelijke eenheid, vindt de officiële presentatie van het Handboek voor de 
Spirituele Oecumene plaats op vrijdag 31 augustus a.s., na afloop van de 
inzegening van het grafmonument van de vorig jaar overleden kardinaal. Deze korte 
liturgische plechtigheid op de katholieke begraafplaats Sint Barbara aan de 
Prinsesselaan te Utrecht begint om 11.00 uur en is voor publiek toegankelijk. 
 
Het Handboek voor de Spirituele Oecumene is te bestellen bij het Secretariaat 
R.-K. Kerk, tel.: 030 2326909, e-mail: bestel@rkk.nl, 7,50 euro per stuk (excl. 
verzendkosten), vanaf 10 stuks: 6 euro per stuk (excl. verzendkosten). 
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