
Een leerzame bijeenkomst 
Hier kwamen we achter toen leden van de Maria Tenhemelopneming parochie (RK) uit Wytgaard en leden van 
de protestantse gemeente (PKN) uit Wirdum op zaterdagmiddag 14 oktober 2017 elkaar ontmoeten in de 
parochiezaal te Wytgaard. De sfeer was open en relaxed. Er was veel ruimte om vragen te stellen en om van 
gedachten te wisselen. Voor sommigen was het een weerzien, want die hadden elkaar sinds de musical Paulus 
in 2010 niet meer gesproken. 
 
Beide kerken hebben een lange traditie achter de rug en natuurlijk zien we elkaar zo nu en dan tijdens de 
gezamenlijke diensten die we elk jaar hebben. Dit was een bijzondere bijeenkomst omdat we bij de parochie ‘in 
de keuken’ mochten kijken. Er was alle gelegenheid om elkaar over en weer beter te leren kennen. Ik geef hierbij 
mijn impressie van wat mij is opgevallen en wat bij mij is blijven hangen.  
 

 “Fan hokker kant binne jo?” (Van welke kant bent u?) vroeg een 
parochiaan mij. Ik zei dat mijn naam christen is en dat mijn bijnaam protestant 
is. Maar we zijn toch van dezelfde kant? Ook al voelt dat niet zo. Ondanks dat 
we maatschappelijk, sociaal en economisch wel met elkaar omgaan, laten we 
ons al vijf eeuwen leiden door een theologisch verschil dat tot nu toe niet 
overbrugd is.  

 
We werden uitgenodigd om ‘’typische RK’’ en ‘’typische PKN’’ dingen op te schrijven. Dit zijn de woorden die er 
werden opgeschreven.  
Typisch RK: Maria verering, Rozenkrans gebed, De mis, Paus, Vasten actie, Centraal gezag, Psalmen of 
gezangen in de dienst, Sacramenten, Relieken, In- en uitwijding kerken, Jonge meisjes, Bruidjes Jezus, Beelden, 
Pastor/Pastoor, Kaarsen, Gezelligheid, Sacramenten, Hostie, Heilig verklaring, Meer verering, minder leer. 
Typisch PKN: Hoe is de volgorde in de liturgie? It sjonge yn tsjerke, Synode, Geen paus, Nadruk op de preek, 
Leken ambtsdragers, Avondmaal, Belijdenis, Dominee, Kerkgebouw is niet gewijd, Geen stilte voor de dienst, 
Pepermuntsjes, Geloofsbelijdenis. 
 
Susan Boukema-Koopman, ze is pastor van Wytgaard, lichtte het een en ander 
toe.  
Zingen. De protestanten zingen luid en veel. De parochianen zijn ingetogen en stil. 
Bij de RK richt alles zich op de ontmoeting met de Heer. Het zingen moet zuiver 
zijn. Vandaar dat er bij elke dienst een koor aanwezig is. En in de stilte kunnen we 
Hem ontmoeten. 
Liturgie. De PKN heeft een vaste liturgie waarin het woord centraal staat. Bij de 
RK gaat het vooral om de ontmoeting van God in de eucharistie.  
Bijbellezen en bidden. Zowel de leden van de PKN als die van de RK lezen haast niet meer in de bijbel. Vroeger 
werd er door de PKN leden regelmatig bij de maaltijden aan tafel uit de bijbel gelezen en gebeden. Maar dat 
gebeurt nu haast niet meer.  
Heiligen. De RK kent heiligen. De eerste stap in het proces van heiligverklaring is zaligverklaring. Martelaren, 
mensen die voor het geloof zijn gestorven, worden snel zalig en vervolgens heilig verklaard. Zaligen en heiligen 
zijn gewone mensen, die ons een voorbeeld geven in het geloof. De PKN kent geen heiligen. 
Paus. De RK kent een top-down organisatie, met een duidelijke hiërarchie: paus, bisschoppen, priesters, 
diakenen. De PKN heeft een bottom-up of een meer democratische vorm waarin de plaatselijke gemeente veel 
zeggenschap heeft d.m.v. de kerkenraad. Vanuit de kerkenraad worden afgevaardigden naar de provinciale en 
de landelijke synode gestuurd. 
Attributen die in de kerk worden gebruikt. De PKN heeft ook een gedachtenishoek, waar kaarsjes voor mensen 
kunnen worden aangestoken. Beide kerken hebben een paaskaars. De voorgangers van de PKN gebruiken nu 
ook gekleurde toga’s en in de PKN word ook gewerkt met de kleuren van het kerkelijk jaar. We lezen uit dezelfde 
bijbel. De RK heeft een kruis in de kerk en de PKN ook. 
Sacramenten. De PKN heeft 2 sacramenten: doop en avondmaal. De RK heeft 7 sacramenten: doopsel, 
vormsel, eucharistie, biecht, sacrament voor zieken en stervenden, priesterwijding en huwelijk. Beide kerken 
erkennen elkaars doop. Maar er is geen eenheid van de tafel. Avondmaal en eucharistie worden apart gevierd. 
We hebben dezelfde belijdenis.  
Voorafgaand aan de kerkdienst. De PKN-dominee en ambtsdragers bereiden zich voor in de consistorie. Er 
wordt een consistoriegebed uitgesproken. Voorgangers in de RK bereiden zich (in stilte) voor in de sacristie. Hier 
wast hij/zij zijn/haar handen. Als hij/zij de kerk binnenkomt, wordt er een bel geluid.  



Voorganger. De voorganger in de RK stelt Christus present. Ook de paus zegt: ‘’Ik ben een zondaar.’’ De 
voorganger van de PKN is geroepen om namens de gemeente de liturgie te leiden en te preken.  
Pastor Susan Boukema zei verder: “We geloven in dezelfde God, we lezen in ieder geval in dezelfde bijbel en we 
hebben dezelfde geloofsbelijdenis (op 1 woord na: katholiek, maar dat betekent ‘algemeen’.)” 
 
In de tweede helft van deze bijeenkomst werden we uitgedaagd om onderstaande kwisvragen te beantwoorden. 
1. Wat hebben bezoekers van de RKK-site Katholieknederland.nl aangewezen als het meest katholieke woord in 

de Nederlandse taal?   
2. Wanneer krijgt men een zwart kruisteken op het voorhoofd?  
3. Wat wordt bedoeld met de periodes genoemd “The Troubles”?  
4. Wanneer krijg je je allereerste hostie uitgereikt?  
5. Welk woord hoort niet in het volgende rijtje thuis? Staties, sacrament, Luther, vesper, hostie, diaken, 

doopvont, biechtstoel, koster, misdienaar, carnaval? 
6.  Zijn er altijd precies 14 staties?  
7. Rooms van Rooms-Katholiek is afgeleid van Rome. Waar of niet waar?  
8. Noem een verschil tussen het uitbeelden van het kruis tussen protestanten en katholieken.  
9. Was Sint-Martinus protestants of katholiek?  
10. De Paus is de leider van de Katholieke Kerk. Wie is de leider van de 

Protestantse Kerk?  
11. Hoeveel stellingen spijkerde Luther vast op de deuren van de kerk in 

Wittenberg?  
12. Komt deze glas-in-looddecoratie uit een protestantse of katholieke kerk? 

De antwoorden vind u onderaan. 
 
Samenwerken loont: Dit zijn geen gemakkelijke vragen. Onze kennis van de katholieke en protestantse traditie 
was ver weggezakt. Er was één tafel waar de verhouding RK-PKN haast gelijk was. Deze werkte goed en dat 
loonde. Geheel tegen de regels van ons geloof in – wie de minste of de laatste is, is de eerste – hadden de 
deelnemers aan die tafel alle prijzen omdat zij de meeste vragen goed hadden. Een echt TEAMS (1) moment. 
 
Pastoor Stiekema leidde ons met ernst en humor door de kerk. ‘’U bevindt zich  hier in het Oude Testament’’, zei 

hij. ‘’Alles verwijst hier naar Christus. Het is bij wijze van spreken een Madurodam 
uitvoering van de Tempel. Dit is Jeruzalem. Ik sta op de berg Sion, dat is de verhoging 
waarop het altaar staat. Op de eerste trede bevind je je in het heilige, daarna bevind je 
je in het heilige der heiligen. Bij de Eucharistie proef je en ruik je Gods aanwezigheid. 
De hostie en wijn proef je Christus en de wierook ruik je. In de RK liturgie gaat het om 
een samenspel.’’ 
 

De eerste kerken werden op graven van martelaren gebouwd. De Sint-Pieterkerk in Rome is op het graf van 
Petrus gebouw en de Sint-Pauluskerk buiten de muren is op het graf van Paulus gebouwd. Elke kerk is gewijd. 
Ook wordt vermoed dat de PKN kerk in Wirdum toen deze in de 16e eeuw van de roomse overheersing werd 
afgepakt, nog steeds gewijd is. Als er ingebroken is, of als er onzedelijke handelingen in werden uitgevoerd dan 
dient deze kerk opnieuw gewijd te worden. Als een kerk buiten gebruik wordt gesteld, word deze ontwijd.’’ 
 
Alles verwijst hier naar Christus. 
Altaar, met een reliek erin verwijst naar het altaar in de tempel. 
Godslamp, dit is een olielamp in de buurt van het tabernakel die blijft branden (m.u.v. Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag) zolang het Heilig Sacrament (geconsacreerde hosties) in de tabernakel aanwezig is. 
(Geen wijn, met het oog op bederf.) 
Bel, Verwijst naar de tempelbellen. 
Paaskaars, symbool voor de verrijzenis van Christus 
Wierook, welruikend, dit kreeg Jezus bij zijn geboorte, net zoals mirre en goud. Verwijst naar het opstijgen van 
onze gebeden en naar het reukoffer in de tempel. 
Beelden, nergens in de kerk zie je een beeld van God. Dit is overeenkomstig de 10 geboden dat we geen 
afbeelding van God mogen maken. Wie hangt er aan het kruis? Niemand! Zet je tanden er maar in, dan bijt je ze 
stuk. Het is een stenen beeld. Alleen het geloof geeft er een betekenis aan zo vertelde pastoor Stiekema. 
Staties, rondom in de kerkzaal hangen 14 staties, dat zijn afbeeldingen van de lijdensweg van de Heer. 



Ark, Mozes moest van God de ark maken waarin de 2 stenen tafels werden opgeborgen met de 10 geboden. 
Hier zie je de ciborie (liturgische kelk met deksel), waarin de geconsacreerde hosties worden bewaard. 
Olijftak, verwijst naar de Olijfberg bij Jeruzalem waar Jezus gevangen werd gehouden. 
Maria, moeder van Jezus, is voor veel mensen als een Moeder in de hemel heel toegankelijk. Maria 
Tenhemelopneming is de naam van deze parochie. Op de muur is daarom een grote schildering hiervan 
gemaakt, waarbij je slechts de handen van God ziet. Het is een Actie die vanuit de hemel geschiedt, niet vanaf de 
aarde. 
Trompetten, die waren er vroeger. Deze zijn vervangen door het orgel.  
De Heilige Geest wordt op verschillende manieren verbeeld. Bij de zalving, die op belangrijke geestelijke punten 
in het leven van een gelovige plaats vindt: de doop, het vormsel en het sacrament van de zieken of stervenden 
(vroeger: heilig oliesel). 
Lichtinval, midden in de kerk: het licht valt op het altaar. 
 

‘’Wat is een liturgie zonder zang?’’, vroeg da. Wiebrig de Boer-Romkema zich hierna 
af. Hierbij leidde ze de liederen in die we samen instudeerden. Onder begeleiding van 
het orgel – dat bespeeld werd door Bokke Eekerk – zongen we twee liederen. Voor 
deze gelegenheid zongen we de Friese setting van het Ave Maria: ‘’Heil Jo Marije, fol 
fan genede, de Hear is mei Jo....’’. Ook zongen we psalm 8 en psalm 8a uit het 
Nieuwe liedboek voor de kerken: ‘’Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij 
uw naam op aarde uitgeschreven…’’. 
 

Aan het eind van de bijeenkomst was er een korte evaluatie in de parochiezaal, voordat we aan de 
versnaperingen begonnen en we naar huis toe gingen. Deze evaluatie werd geleid door da. Wiebrig de Boer– 
Romkema.. Ze zei: ‘’Wat bij mij nu komt bovendrijven - bij de afronding van deze middag - is het besef dat er heel 
veel verschillen zijn, dat je je daar aan het eind van zo'n middag nog meer van bewust kunt zijn dan aan het 
begin.  
 Dat de oecumenische beweging daar ooit een mooie term voor bedacht die nu nog van belang is: eenheid 

in verscheidenheid. Eén in Christus, en toch verscheiden, in ambtsopvatting, rond eucharistie en 
avondmaal. En in heel veel 'kleinere' dingen. 

 Dat verschil in leer in het dagelijkse leven heel barmhartig kan uitpakken, daar waren we het wel over eens. 
Bijvoorbeeld in een zorginstelling waar de pastoor ook protestanten ontmoet in de dienst van schrift en tafel 
of andersom.’’ 

De opmerking t.a.v. de oecumene: ‘’Kunnen we misschien niet meer 
spreken van oecumene, dit blijft ons verschil benadrukken.’’ En verder 
waren er nog vragen, o.a. over heiligverklaren, wat dat precies inhield. In 
2018 komt er een vervolg op deze leerzame bijeenkomst in Wirdum. Hier 
was brede steun voor. Hoe we met de veranderende situatie t.a.v. de 
oecumene lokaal verder gaan, is nog in beraad. Hopelijk komen er meer 
TEAMS(1)  momenten. In ieder geval is afgesproken dat de huidige RK 
organisatie stopt met de gezamenlijke viering van dank- en biddag. Of de 
nieuwe RK organisatie hiermee doorgaat, dat is afwachten.  
 
De mensen die deze ontmoeting voorbereidden werden hartelijk bedankt. Dit waren: Baukje van Balen, Nieskje 
van der Meer, Elizabeth Mozes, Elske Roorda-Posthuma, da. Wiebrig de Boer-Romkema, en pastor drs. Susan 
Boukema-Koopman. 
 
Dick Wijbenga (lid protestantse gemeente). Met dank aan pastor Susan en dominee Wiebrig voor de 
aanvullingen. (1) TEAMS is de afkorting voor: Through Ecumenical Action More Sharing (Door oecumenische 
acties wordt er meer gedeeld.) 
 
Antwoorden kwisvragen. 
1 Zalig. 2 Aswoensdag. 3 Periodes van conflicten in Noord Ierland. 4 Tijdens de 1e communie-viering. 5 Luther.  
6 Ja. 7 Waar. 8 Protestanten hebben geen afbeeldingen van Jezus aan het kruis. 9 Katholiek. 10 Er is geen 
leider (zoals de Paus) in de protestantse kerk. 11, 95. 12 Uit een katholieke kerk. 


