
Persbericht 
TIEN JAAR DIALOOG TUSSEN KATHOLIEKEN EN PINKSTERGELOVIGEN 

 
Wijk bij Duurstede, 3 december 2009  
Over het ideaalbeeld van christelijke vorming en discipelschap zijn pinksterchristenen en 
rooms-katholieken het behoorlijk eens met elkaar. En als het gaat om geloofsoverdracht kunnen 
de Pinkstergemeenten en de Rooms-katholieke Kerk veel van elkaar leren. Dat bleek tijdens de 
15e bijeenkomst van dialoog tussen rooms-katholieken en vertegenwoordigers van de Verenigde 
Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), 26 november 2009 te Amersfoort. In november 2009 
was het 10 jaar geleden dat deze dialoog ook in Nederland begon. 
  
Onderwerp van gesprek in Amersfoort was een 
hoofdstuk uit het onlangs door het Vaticaan 
gepubliceerde dialoograpport 'On becoming a 
Christian'. Dat rapport* is een verslag van de 
internationale dialoog tussen de Pauselijke 
Raad voor de Eenheid van de Christenen en 
vertegenwoordigers van pinksterkerken.  
 
Alleen door wederzijds begrip 
Vanuit de VPE sprak in Amersfoort drs. Huib 
Zegwaart, die werkt aan de ambtsopleiding 
'Azusa theologische hogeschool' en die zelf 
namens de VPE aan de internationale dialoog 
heeft deelgenomen. Katholieken en 
pinkstergelovigen hebben volgens hem bij dit 
onderwerp wel weinig verschil van inzicht, 
maar dat betekent nog niet dat ze gemakkelijk 
kunnen komen tot samenwerking. 'Van 
gezamenlijk optrekken is slechts sporadisch 
sprake', zei Zegwaart. Hij weet dat onder 
andere aan verschil in waardering voor het 
verleden en aan doctrinaire verschillen. 'Alleen 
door wederzijds begrip kan er een begin 
gemaakt worden met het slechten van die 
barrière'.  
 
Verschil  
De spreker van katholieke zijde was dr. 
Schilling van het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit. Hij beaamde dat het 
rapport de officiële visie van de r.-k. kerk goed 
weergeeft, maar zag wel een groot verschil met 
wat werkelijk leeft in de parochies. Hij wees 
op een opvallende statistiek uit het onderzoek 
God in Nederland 2006. Volgens dit 
onderzoek zijn maar 27% van de leden van de 

Katholieke Kerk in Nederland “theïsten”, 
mensen die vinden dat er een God is die zich 
met ieder mens persoonlijk bezighoudt. 
Vijfenvijftig procent van de kerkleden zijn 
“ietsisten”: ze vinden dat er iets moet zijn als 
een hogere macht die het leven beheerst. 
Zeventien procent van de kerkleden zijn 
agnosten. 'Het wonderlijke is dat het 
publiceren van deze bevinding helemaal geen 
opwinding heeft geleverd binnen de Kerk. De 
gemiddelde Nederlandse katholiek is iemand 
die “open staat” voor geloof, die “hoopvol” is 
dat God er is, maar die eigenlijk niet echt 
overtuigd is dat God aanwezig is en direct 
betrokken bij het geleefde leven. Dit is hét 
grootste probleem waar de Kerk voor staat.' 
Aldus de rooms-katholieke, van oorsprong 
Amerikaanse theoloog Schilling. 
 
Van elkaar leren 
Zegwaart maakte onderscheid tussen verticale 
en horizontale geloofsoverdracht. Voor 
horizontale geloofsoverdracht - aan 
generatiegenoten - zouden katholieken in de 
leer kunnen gaan bij pinkstergelovigen. Voor 
verticale geloofsoverdracht - aan volgende 
generaties - 'zou de pinksterbeweging er m.i. 
goed aan doen van de katholieke kerk te leren. 
Daar zit eeuwen aan ervaring op dit terrein.' 
Door de nu tien jaar oude informele dialoog 
tussen rooms-katholieken en pinkstergelovigen 
in Nederland is het wederzijds begrip verbeterd 
en zijn ook officiële contacten beter mogelijk 
geworden. 
Lezingen en verslagen zijn te vinden op 
www.stucom.nl/dialoog. 

 
Eindredactie: Ds. Henk van den Born, VPE; Huib Zegwaart, VPE; Geert van Dartel, Katholieke Vereniging voor Oecumene, 
Kees Slijkerman, Katholieke Charismatische Vernieuwing. 
 
* Rapport On becoming a Christian: zie 0203 op www.stucom.nl/dialoog.  
Voor een uitvoeriger verslag van de 15e dialoogdag: zie het artikel 'Ongeloof onder de gelovigen: probleem nummer één 
binnen de Katholieke Kerk in Nederland', 0293 op www.stucom.nl.  
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