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Een andere belangrijke dialoog voor ons is die met Rome. 
Dit jaar is de tweede fase van de internationale rooms-ka-
tholieke – oud-katholieke dialoog afgesloten (IRAD II). 
In juli kon de commissie, onder co-voorzitterschap van de 
rooms-katholieke aartsbisschop van Paderborn, Mgr. Becker, 
en de oud-katholieke bisschop Matthias Ring, de resultaten 
van deze tweede dialoog in druk laten verschijnen. Het is 
opnieuw mogelijk gebleken om bij diverse onderwerpen 
toenadering tot elkaar te zoeken en overeenstemming te be-
reiken. Natuurlijk zijn ook punten genoemd waar consensus 
niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld over de mogelijkheid van 
de wijding van vrouwen tot het ambt. Ook bij deze dialoog 
is het belangrijk dat deze na het rapport door contacten met 
elkaar in de praktijk verder groeit.
Daarnaast zijn we nog in gesprek met de Mar Thoma Kerk 
in India, en beginnen we binnenkort aan de dialoog met de 
Kerk van Armenië.  Bovendien staan er weer internationa-
le  conferenties en bijeenkomsten gepland waarin de IBC 
vertegenwoordigd zal zijn om in gesprek te zijn met zoveel 
mogelijk christelijke broeders en zusters. Deze dialogen en 
activiteiten zijn geen doel  op zich, maar dienen  ertoe om 
onze katholiciteit te beleven en onze oecumenische opdracht 
met leven te vullen.

Dit alles kost geld. De Unie van Utrecht verzoekt daarom 
de aangesloten kerken jaarlijks in november een collecte te 
houden ter ondersteuning van het internationale werk. Met 
uw bijdrage helpt u ervoor te zorgen dat de gemeenschap van 
de oud-katholieke kerken dynamisch blijft. 

U kunt uw bijdrage geven tijdens de extra collecte in uw 
parochie, of overmaken op bankrekening 
NL06ABNA0214190129 
t.n.v. de Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort, 
onder vermelding van ‘Collecte Unie van Utrecht.’
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van links naar rechts: bisschop dr. Wiktor Wysoczański, Polen; 
bisschop dr. Heinz Lederleitner,  Oostenrijk;  

de aartsbisschop van Utrecht, dr. Joris Vercammen,  voorzitter van de IBC; 
bisschop dr. Matthias Ring, Duitsland; 
bisschop dr. Harald Rein, Zwitserland; 

bisschop dr. Pavel Benedikt Stránský, Tsjechië; 
en de bisschop van Haarlem, dr. Dirk Jan Schoon.
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Eén van de belangrijkste taken van de Internationale 
Bisschoppenconferentie van de oud-katholieke Unie van 
Utrecht (IBC) is om contact te houden met andere kerken. 

In het kader van deze taak voert de IBC gesprekken met 
andere kerken met het oog op het herstel van de eenheid. 
De dialoog met de Evangelisch-Lutherse Kerk van Zwe-
den is onlangs succesvol afgesloten. In november vorig 
jaar werd in de Dom van Uppsala de volledige kerkelij-
ke gemeenschap tussen onze kerken vastgesteld. Op 20 
januari zal hetzelfde gebeuren in de Gertrudiskathedraal 
van Utrecht. Zo is voor de eerste keer in de geschiedenis de 
gemeenschap hersteld tussen een kerk die door de protes-
tantse Reformatie is heengegaan en een katholieke kerk. 
Nu gaat het er om dat we ook op lokaal niveau uit deze 
gemeenschap gaan leven.

Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de vraag hoe wij ons-
zelf zien: als katholieke kerken. Katholiek zijn en tegelijker-
tijd in een isolement leven, dat zou tegenstrijdig zijn.
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