
Christenen bidden samen, ook in Turnhout 
 
Wereldwijd wordt van 15 - 22 januari 2017 de week van 'Gebed voor de Eenheid van 
Christenen’ gevierd. Al enkele jaren organiseert de Raad van Kerken voor de 
Noorderkempen (vroeger de Turnhoutse raad van Kerken) in deze week een oecumenische 
viering in de Sint-Franciscuskerk, Schorvoortberg 56 in Turnhout. Ook dit jaar is dat het 
geval en wel op zondag 22 januari 2017 om 10.00 uur. 
Christenen uit Duitsland bereidden het thema 'Verzoening' voor. Leidraad daarbij is de tekst 
uit 2 Korintiërs 5: 14 -20, ,,Wat ons drijft is de liefde van Christus’’.  
 
Het is 500 jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht 
kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. 
Voor Luther was de rechtvaardiging door geloof in Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat 
dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden. Zou dat nu niet anders 
kunnen? Dat is in elk geval de focus van deze Week van Gebed. Stap voor stap volgen we 
Paulus' woorden over de liefde die ons drijft. We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid 
overstijgt en christenen bijeen brengt. 
Iedereen is hartelijk welkom om mee te vieren en te bidden. Na afloop is er de gelegenheid 
om met een kopje koffie na te praten. 
 
Protestantse Kerk in Turnhout 
In onze Pastorale Eenheid Clara van Assisi willen we in de loop van 2017 de banden nauwer 
aanhalen met de andere christelijke gemeenschappen in Turnhout en Oud-Turnhout, onder 
meer door in ons parochieblad elke maand één van die gemeenschappen voor te stellen. 
Vandaag geven we graag het woord aan de Protestantse Kerk, waarmee we al vele jaren 
samenwerken. 
De Protestantse Kerk in Turnhout houdt haar erediensten sinds 1994 aan de Steenweg 
op Gierle, in een gebouw dat vroeger een kleine kleuterschool was. Maar al vanaf 1961 
kwamen protestanten van Turnhout en omgeving bij elkaar. Eerst in de huiskamer van 
mevrouw Korteweg uit Beerse, later in allerlei gebouwen in (eerst) Geel en Turnhout. 
Sommigen kennen de Protestantse Kerk en weten die goed te vinden, maar anderen hebben 
er nog nooit van gehoord en zien hem pas als ze in een verkeersopstopping staan op de 
Steenweg op Gierle, bij de Esso en de Jeep–verdeler (waar de Protestantse Kerk tussenin 
ligt).  
Protestanten zijn dan ook niet dik gezaaid in België. Slechts ongeveer 1% van België is 
protestants, en dan verschilt het nog erg per streek. In Zuidwest-Vlaanderen en West-
Henegouwen zijn bijvoorbeeld relatief veel protestantse kerken, en er zijn er weinig in… de 
Kempen bijvoorbeeld. De eerstvolgende Protestantse Kerk is pas weer in de stad Antwerpen 
te vinden, in Hasselt, in Chaam of Eindhoven, al naar gelang welke kant je opkijkt. In België 
zijn ongeveer 100 protestantse gemeenten (parochies), waarvan ongeveer 1/3 in 
Vlaanderen. 
Wat is de Protestantse Kerk nu eigenlijk? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Ze zijn dit 
jaar precies 500 jaar geleden ontstaan, door een conflict in de Rooms-katholieke kerk, met 
een zekere Maarten Luther, en dat conflict ging vooral over de verkoop van aflaten, waarmee 
zonden met geld konden worden afgekocht, waar Luther tegen was. Het was niet Luthers 
bedoeling om een nieuwe kerk te beginnen, maar uiteindelijk is dat toch gebeurd. 
De Protestantse Kerken hebben zich apart van de Rooms-katholieke kerk ontwikkeld, en de 
nadruk kwam erop te liggen dat iedereen de Bijbel zelf moest kunnen lezen en wel in de 
eigen taal (het was 500 jaar geleden ook het begin van de boekdrukkunst); dat bij het 
avondmaal, zoals onze eucharistie heet, ieder van het brood en de wijn mag drinken; dat er 
geen aparte priesters zijn, maar dat iedere gelovige als het ware priester is: een predikant 
(zoals onze pastoor heet) is geen priester maar een onderwijzer uit de Bijbel; dat alleen tot 
God en zijn zoon Jezus wordt gebeden. In de protestantse kerk kwam de nadruk te liggen op 
zelf studeren in de Bijbel. Als het over ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘handen’ gaat, lag de nadruk vooral 



op het ‘hoofd’. In de meeste Protestantse Kerken staat niet het altaar centraal, niet de 
eucharistie, maar vooral een grote kansel-Bijbel.  
Dit jaar bestaan de Protestantse Kerken 500 jaar, en dat is niet alleen een reden tot 
feest, maar ook tot bezinning, want natuurlijk is het erg dat er ooit een afscheuring is 
geweest van de Rooms-katholieke kerk, en dat er een zogenaamde ‘beeldenstorm’ is 
geweest, die zich vanaf Hondschoote (Frans-Vlaanderen) als een olievlek heeft verspreid: 
protestanten, maar ook in hun spoor vooral veel relschoppers, vanwege de sociale onrust die 
er heerste, vernielden in veel Rooms-katholieke kerken beelden, omdat protestanten vonden 
dat beelden in de kerk niet mochten.  
500 jaar verder zijn wij nu, en gelukkig komen rooms-katholieken en protestanten weer 
steeds dichter bij elkaar. Het is geen tijd van verwijdering meer, maar van verzoening. In 
onze tijd zien we dat de overeenkomsten tussen rooms-katholieken en protestanten veel 
groter zijn dan de verschillen, en we groeien steeds meer naar elkaar toe. 
 
Laagdrempelig 
In Turnhout zijn wij een hechte gemeenschap, waar bijna iedereen elkaar kent. Op zondag 
houden wij om 10 uur onze wekelijkse kerkdienst (zoals wij onze mis noemen), en dan 
zingen wij samen (protestanten zingen graag en veel) onder begeleiding van het orgel, lezen 
wij uit de Bijbel, wordt er geluisterd naar een zeer uitgebreide preek (homilie) en wordt er 
geld ingezameld voor goede doelen (collecte, zoals wij onze offerande noemen). Eens per 
maand staan wij in een kring en vieren wij  het avondmaal (eucharistie), en hand in hand 
bidden wij na afloop het Onze Vader. Na de kerkdienst is er altijd uitgebreid koffiedrinken in 
onze koffiezaal. Doordeweeks is er dan nog catechese voor de jongeren, en eens in de twee 
weken Bijbelstudie. Ook hebben wij elke week koorrepetitie. Verder komen de dames 
regelmatig samen, en eens per maand hebben de Franstalige Afrikanen in onze dienst een 
eigen gebedsbijeenkomst. 
Wat dat laatste betreft: onze gemeente wordt een steeds internationaler gezelschap. Er 
zijn in onze kerk Vlamingen, Nederlanders, Afrikanen, mensen uit Iran en uit nog veel meer 
andere landen. 
We zijn bij uitstek een laagdrempelige kerk, waar we iedereen welkom heten, ongeacht of 
ze protestants zijn of niet. Onze kerk staat ook open voor veel andere groepen of buurt-
initiatieven, zoals Ispahan, hobbydames etc.  
Tenslotte zijn protestanten in Turnhout van oudsher actief betrokken geweest bij de 
oecumene: samen met vertegenwoordigers uit rooms-katholieke en evangelische middens 
streven wij naar ontmoeting en samenwerking tussen alle christenen, ongeacht 
kerkgenootschap. Hiervoor is de Protestantse Kerk altijd actief geweest in de Turnhoutse 
Raad van Kerken. 
Moge de samenwerking tussen protestanten, rooms-katholieken en andere christenen 
steeds groter worden! Omdat wij allen één zijn in onze Heer Jezus Christus. 
   
Marcel Pool, predikant van de Protestantse Kerk Turnhout 
 


