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Vlak na haar benoeming had 
Christien Crouwel me toegezegd 
dat we na één jaar in haar nieuwe 
functie een gesprek zouden hebben 
over haar ervaringen bij de Raad 
van Kerken (RvK). Vanwege de 
virusperikelen zijn we nu zelfs twee 
jaar verder. Dat is ook het eerste 
onderwerp van gesprek. “Hoe 
vervelend de coronaperiode voor 
velen ook is, voor mij betekende die 
een zekere verlichting. Het scheelde 
me behoorlijk wat reistijd naar mijn 
werkplek, nu ik thuis kon werken. 
Veel contacten en overleg verliepen 
digitaal. Ik heb mijn tijd heel efficiënt 
kunnen benutten.”

Heeft de RvK nog een speciale rol 
gespeeld in deze coronatijd?
“In Rotterdam liet de oudkatholieke 
Paradijskerk wekelijks op 
woensdagavond ‘klokken van hoop 
en troost’ klinken. Dat initiatief 
is door de RvK doorgegeven aan 
alle lidkerken door het hele land. 
We zijn in de tweede coronagolf 

begonnen met bemoedigende 
vlogs, gemaakt door kerkleiders. Het 
kernwoord ‘gezamenlijkheid’, dat 
Rutte op Hervormingsdag 2020 in 
zijn ‘protestantse lezing’ gebruikte, 
kan ook het devies voor de kerken 
zijn. Of de woorden van Jezus 
#blijfinmijnliefde, dat het thema 
is van de Week van Gebed voor 
de eenheid van christenen nu in 
januari.” 

Wist je twee jaar geleden waar je 
aan begon?
Er volgt een spontaan ‘Niet 
helemaal, hoor!’ Christien ziet de 
kracht van de oecumene in een 
gedeelde spiritualiteit en het 
relevant maken van het geloof 
voor mensen die er niet zoveel 
mee hebben. “In de praktijk is deze 
functie nogal beleidsmatig en veel 
politieker dan ik dacht. Dat merkte ik 
al in de eerste maand van 2018 toen 
de RvK zich sterk maakte voor het 
kinderpardon. 
Na mijn aantreden ben ik de 

achttien kerken van de RvK gaan 
bezoeken in een soort pelgrimage. 
Variërend van een bezoek aan een 
inloophuis-kringloopwinkel van het 
Leger des Heils, een chrismaviering 
bij de oudkatholieken tot een groots 
korenfestival voor jongeren bij de 
Syrisch-orthodoxe kerk. Ik heb nu 
al bij elf kerken iets mogen ervaren 
van hun ‘heilige kern’ en hoe het 
geloof enthousiast beleefd wordt.” 
Volgens Christien blijft het een grote 
uitdaging om juist die bezielende 
en bindende elementen in het oog 
te houden als je met complexe 
onderwerpen in de organisatie bezig 
bent. “Ik moet soms nog zoeken naar 
mijn rol. Voor de troepen uitlopen, 
waar ik soms wat naar neig, kan niet 
zomaar.”
 

Ben jij het gezicht van de RvK?
“Niet in die zin, dat ik regelmatig 
bij Jinek zit. Ik ben eerder de 
smeerolie.” Christien laat een 
organigram* zien. Daarin zijn de 
twaalf groepen opgenomen die 
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in de RvK functioneren. Zijzelf zit 
in het midden als een spin in het 
web. Onlangs heeft ze een heidag 
georganiseerd om de mensen van ‘al 
die eilandjes’ met elkaar in contact te 
brengen. “Ik voel me als een schipper 
die vaart tussen die eilandjes om 
te kijken wat daar gebeurt. Want, 
hoe intensief die mensen ook bezig 
zijn, ze ontmoeten elkaar zelden 
of nooit. Ook de bestuurders en 
afgevaardigden van de achttien 
lidkerken komen elkaar maar zes 
keer per jaar tegen. Bovendien 
hebben lang niet alle kerken 
afgevaardigden in die groepen, 
omdat sommige genootschappen 
gewoon te klein zijn.” 

Bij de oprichting van de Raad 
van Kerken in 1968 bloeide de 
oecumene nog. Kerken lijken nu 
meer gericht op overleven dan op 
eenheid. Wat betekent dat voor de 
raad?
Sommige kerken maken deel uit van 
een wereldkerk, zoals de Rooms-

Katholieke Kerk, het Leger des Heils, 
de Nieuw-Apostolische Kerk en de 
oosters-orthodoxe kerken. Juist 
omdat de kerken in het Westen 
kleiner worden, hebben we elkaar 
meer nodig. Hoe kleiner je bent, 
hoe moeilijker het is om je in de 
samenleving nog te profileren. 
Alle kerkleden opgeteld hebben 
we het wel over een achterban 
van 5 miljoen christenen. Samen 
vertegenwoordigen we bijna 
een derde van de Nederlandse 
samenleving, we zijn niet zomaar 
een clubje.“

Kun je als RvK al je ambities wel 
waarmaken?
Nu de middelen en menskracht 
steeds kleiner worden, moeten 
we ons beperken tot enkele 
maatschappelijke thema’s naast de 
meer kerkelijke en theologische 
onderwerpen. De eenheid van de 
kerken bereiken is hooguit een stip 
op de horizon. Het gaat vooral om 
een groter onderling vertrouwen. 
Je kunt enerzijds elkaars eigenheid 
erkennen en je anderzijds richten 
op wat mensen van de verschillende 
richtingen samenbindt. Dat noemen 
we de oecumene van het hart. 
Maar het startpunt zal nog steeds 
de institutionele kerk blijven en 
van daaruit moeten we elkaar met 
vertrouwen opzoeken. De kerk 
is nog steeds een waardevolle 
plek om je geloof te beleven. 
Het kan ook een oecumenische 
oefenplaats zijn om gezamenlijk 
spiritualiteit te beleven. Dat laatste 
is mij persoonlijk heel dierbaar. 
Maar samen een soort superkerk te 
worden, dat is niet het streven.” ▸
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Hoe kun je met 
zoveel verschillende 
kerkgenootschappen elkaar 
vinden?
Er zijn nu achttien kerken 
aangesloten, waarvan de 
Protestantse Kerk in Nederland en de 
Rooms-Katholieke Kerk de grootste 
zijn. Wat volgens Christien overigens 
niet betekent dat de zestien andere 
kerken minder betrokken zijn. 
“Maar de betrokkenheid kent wel 
gradaties. Dat heeft te maken met 
de achtergrond van sommige 
lid-kerken. De Koptische Kerk 
bijvoorbeeld bestaat hier pas sinds 
enkele decennia. Die is, net als 
andere migrantenkerken, allereerst 
gericht op het vinden van de eigen 
plek in de Nederlandse samenleving 
en het levend houden van hun 
traditie voor hun eigen jongeren. 
Dus nog niet zo gericht op brede, 
oecumenische samenwerking.”

De migrantenkerken bloeien 
volop, maar zitten in een 
‘traditionele bubbel’.
“Je moet niet vergeten dat deze 
kerken vertegenwoordigers 
hebben die emanciperend bezig 
zijn. Denk aan Samuel Lee, in 2020 
Theoloog des Vaderlands, die vanuit 
zijn achtergrond als lid van een 
Pinkstergemeente vrijuit spreekt over 
acceptatie van homoseksualiteit. 
Zijn recente boek ‘De Bijbel in de 
Bijlmer’ heeft aan de migranten een 
duidelijke boodschap: meedoen aan 
de Nederlandse cultuur, je verbinden 
aan de samenleving.”

Hoe kun je vanuit de RvK 
met één stem spreken in het 
maatschappelijke debat? 
“Ik krijg vaak mails van kerkleden 
of christelijke organisaties met 
de vraag of de raad zich wil 
uitspreken over een of ander 
actueel onderwerp. Maar men is 
zich er niet van bewust hoe lang 
het duurt voordat je met één stem 
over een onderwerp kunt spreken. 
Maar de kerken zijn behoorlijk 
eensgezind op de thema’s armoede, 
vluchtelingen, duurzaamheid 
en klimaat. Vorig jaar is vanuit 
de RvK bij alle diaconieën en 
caritasbewegingen een onderzoek 
gedaan naar de inzet van kerken op 
het gebied van armoedebestrijding. 
Dat is aangeboden aan de 
staatssecretaris van VWS. Er is 
ook overleg geweest met de 
verantwoordelijke ministers over de 
opvang van ongedocumenteerden 
en de vijfhonderd kinderen uit 
Griekenland.” 

Duitse protestantse en rooms-
katholieke theologen hebben 
in 2020 een rapport uitgegeven 
over de wenselijkheid van het 
gezamenlijk Avondmaal en 
Eucharistie. Acht je hier ook zoiets 
mogelijk?
“Dat vraagstuk van samen maaltijd 
vieren kom ik ook vaak tegen bij 
de lokale raden van kerken. Ik zeg 
dan: laat die gemeenschappelijke 
viering op zondagmorgen even 
buiten beschouwing. Je kunt van 
een pastoor niet verlangen dat hij 

zich, tegen de regels van zijn eigen 
kerk in, op glad ijs begeeft. Er zijn 
zo veel andere momenten waarop 
je als kerken samen kunt optrekken, 
diaconaal en pastoraal, of in 
andersoortige vieringen. 

De herziene uitgave van de 
Nieuwe Bijbelvertaling  die in 
het najaar  verschijnt, heeft o.a. 
vanwege de terugkeer van de 
eerbiedshoofdletter (Hij voor God) 
een genderdiscussie opgeroepen. 
Hoe denk je daarover? 
Dat is een spannend onderwerp dat 
bij ons zeker aan de orde komt, maar 
waar we het niet over eens zullen 
worden. Daarvoor zijn de verschillen 
te groot.

Zijn er vanuit de RvK ook 
contacten met de andere 
godsdiensten?
“De RvK is een van de partners 
van het OJCM, het overleg van 
joden, christenen en moslims. 
Daarvan ben ik sinds een jaar de 
interim-voorzitter. Ook nemen 
we actief deel in het platform 
‘In vrijheid verbonden’, waar 
afgevaardigden van zes religieuze en 
levensbeschouwelijke stromingen 
elkaar ontmoeten, waaronder 
hindoes en humanisten.”  ▪

*schematische afbeelding van 
bedrijfsstructuur, red.
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