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Veertien kerken in één katholieke kerk: 
‘Delen wordt te weinig als optie gezien’ 

reportage

DOOR LUUK VAN DEN EINDEN

Een katholieke kerk die aan een 
andere christelijke gemeenschap 
wordt verkocht, daar kijkt niemand 
van op. Maar een katholieke kerk 
delen met andere christenen gebeurt 
nauwelijks, terwijl dat waardevol 
kan zijn. Dat bewijst de Utrechtse 
Sint-Rafaëlkerk, waar maar liefst veer-
tien gemeenschappen kerken.

Een Eritrees-orthodoxe viering in de Utrechtse Sint-Rafaëlkerk. | Foto: Pastoor Koos Smits

In het weekend is het een komen en gaan van 
mensen rondom de Sint-Rafaëlkerk in de Utrechtse 
wijk Overvecht. Op vrijdag komen Eritrees-ortho-
doxen de kerk gereedmaken voor hun viering op 
zaterdagochtend. Op zaterdagmiddag volgen twee 
evangelische gemeenschappen elkaar op. Op zon-
dagochtend vieren eerst de Nederlandse en daarna 
de Poolse katholieken er de Mis, terwijl er ’s mid-
dags een protestantse dienst plaatsvindt.
De Rafaëlkerk zou zomaar uniek kunnen zijn in 
Nederland: maar liefst veertien verschillende 
christelijke gemeenschappen delen dit katholieke 
kerkgebouw met elkaar. Dat zijn voornamelijk 
migrantenkerken, zoals te verwachten valt in het 
multiculturele Overvecht, maar er zijn ook Neder-
landstalige gemeenschappen bij.
Aan het delen van de Sint-kerk gaan geen ellen-
lange vergaderingen of ingewikkelde besprekingen 
vooraf. “We kijken wat mogelijk is qua tijd en plaats 
en dan gebeurt het gewoon”, zegt pastoor Koos 
Smits. Opvallend is daarbij dat het initiatief voor 
het delen bij de andere kerkgenootschappen ligt: 
de Rafaëlkerk zoekt niet, maar wordt gevonden. 
“Kerken kloppen bij ons aan met de vraag of ze 
onze ruimte mogen gebruiken.”
Een van die gemeenschappen is de Nigeriaanse 
pinkstergemeente House of Worship, waar Kolis 
Arthur pastor is. Sinds 2009 viert dit gezelschap 
in een zaaltje dat bij de kerk hoort. “Op internet 
zochten we met onze gemeenschap een ruimte om 
te kerken in de omgeving van Overvecht”, herin-
nert Arthur zich. “Vier kerken wilden ons ruimte 
bieden, maar de beste voorwaarden en de beste 
omgeving vonden we bij de Sint-Rafaëlkerk. We 
werden niet behandeld als ‘anders’, maar verwel-
komd en geaccepteerd.”

In het begin moesten de katholieken en de pink-
sterchristenen wel aan elkaar wennen, geeft hij 
aan. Inmiddels zijn de contacten solide. “Het con-
tact met de bestuursleden is goed en met sommige 
kerkgangers hebben we ook contact. Maar er zijn 
ook mensen die het niet zo fijn vinden dat andere 
christenen in hun kerk zitten.”
Pastoor Smits beaamt dat contact tussen kerkgan-
gers van de verschillende gemeenschappen niet 
vanzelf tot stand komt. “Je merkt wel dat mensen 
sterk aan hun eigen groep blijven vasthouden.”
Als voorbeeld verwijst hij naar de zondag, waarop 
de Nederlandse en de Poolse Mis vlak na elkaar 
gevierd worden. “De Polen hangen precies het-
zelfde geloof als wij aan, maar behalve wat vriende-
lijk knikken naar elkaar is er vrijwel geen contact.”
Dat hoeft overigens niet alleen aan de verschil-
lende nationaliteiten te liggen: “Bij parochiefusies 
zie je ook dat parochianen aan hun eigen groep 
blijven vasthouden.”

UIT DE BUBBEL
Het contact tussen de verschillende gemeen-
schappen moet je aansturen, heeft Smits geleerd 
tijdens zijn zeven jaar in de Sint-Rafaëlkerk. Om de 
contacten te bevorderen, nam hij al diverse initia-
tieven, zoals een oecumenische viering. “Een oecu-
menische viering met katholieken en protestanten 
voelt in Nederland wel vertrouwd, maar met een 
evangelische kerk erbij wordt het al spannender”, 
zegt hij. Door corona hebben de ontmoetingen 
grotendeels stilgelegen, maar Smits wil ze opnieuw 
oppakken. “Mensen vinden die verscheidenheid 
mooi, maar dat gebeurt niet spontaan. Contacten 
leggen, elkaar verrijken, dat moet je aanleren. Je 
moet uit je eigen bubbel treden.”

Om bubbels lek te prikken, moeten wel hinder-
nissen overwonnen worden, zoals onbegrip en 
taalbarrières. Volgens Smits kunnen twee gemeen-
schappen elkaar alleen verrijken als de inzet van 
beide kanten komt. “De ander moet zich niet alleen 
aanpassen aan ons; wij moeten ons ook aanpassen 
aan de ander”, legt hij uit. Maar daar ligt ook de 
valkuil. “Mensen maken het zichzelf soms moeilijk 
door dogmatische verschillen op te werpen. Alleen 
denken ze dan niet aan God, maar aan de verschil-
len tussen de groepen. Religie hangt sterk samen 
met culturele identiteit. Soms gaat dat door elkaar 
heen lopen, en dan wordt de traditie tot god verhe-
ven.”
Concrete cijfers zijn er niet, maar het delen van 
katholieke kerkgebouwen met andere christenen 
lijkt geen wijdverspreid fenomeen. Een gemiste 
kans, denkt Smits, want het zou veel kerken voor 
sluiting kunnen behoeden. “Geld, ruimte en tijd 
spelen natuurlijk een rol, maar ik zie weinig proac-
tief beleid in de Kerk. Delen wordt te weinig als 
optie gezien.”
En dan heeft hij het nog niet eens over de geeste-
lijke verrijking die delen biedt; misschien weegt 
die nog wel zwaarder. “Andere christenen helpen, 
daar leer je van, je wordt er enthousiast van. Veel 
parochies willen een open kerk zijn, maar werkelijk 
open zijn is een ander verhaal. We moeten ons de 
vraag stellen: hoe kunnen we met onze gebouwen 
anderen helpen?” b

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van de 
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