Raad van Kerken: Helen Gaas·beek volgt Paul Brommet op
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De Oud-Katholieke kerk krijgt
op 19 juni een vrouwelijke pastoor:
Helen Gaasbeek. ''De eerste in Leiden
en verder ook een unicum: in andere
katholieke kerken zie je geen vrouw
achter het altaar staan. Daar zijn we
zeker wel trots op. Pastoor Brommet
blikt terug.
LEIDEN -

11

Gaasbeek is de opvolgster van Paul
Brommet, die door de jaren been
zijn sporen verdiend heeft in Leiden.
Hij werd in 2009 pastoraal medewerker en later ook straatpastor.
Zijn roeping kwam pas op 56-jarige
leeftijd, toen hij in Utrecht ging studeren voor priester. "Mijn vader was
dominee en ik ben Nederlands Hervo1·1r1d opgevoed. Maar ik kon bet in
de kerk niet vinden en ben er na dertig jaar, zoals ik dat noem, 'kerkelijk
dakloos' geweest." Toen hij in 2004
in aanraking kwam met de OudKatholieke kerk in Gouda, besloot
Brommet toe te treden. "Alles sprak
me aan; de sfeer, de missie, de instelling. En toen dacht ik ook: bier wil
ik dienen."

Beginwaarden
.

De Oud-Katholieke kerk gaat terug
naar de 'beginwaarden' van de eerste
eeuwen christendom; welke boeken
in de Bijbel staan, de heilige drie-eenheid en de geloofsbelijdenis. Toen in
de 19e en 20e eeuw dogma's gepubliceerd werden zoals de onfeilbaarheid van de paus en de onbevlekte
ontvangenis van Maria, waren er
over heel de wereld bisschoppen
die het daar niet mee eens waren.
Die zochten elkaar op en begonnen
zich te verenigen. Een bekende zusterkerk is de Anglicaanse kerk in
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De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwelijk Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com. •

Engeland. Brommet heeft wa1·1ne
herinneringen aan zijn werkzame
tijd in Leiden, vooral de ontwikkeling die de oecumene - gezamenlijk
optrekken metverschillende kerken
- doorgemaakt heeft over de jaren.
Als pastoor deed hij veel samen met
de Vredeskerk, Maranathawijk en de
Lutherse gemeente. "Bij gezamenlijke diensten en activiteiten zie je
echt iets bloeien. Omdat mensen
elkaar leren kennen en zien: we zijn
wel verschillend, maar zijn allemaal
met hetzelfde bezig: de christenheid
vertegenwoordigen."

Marktplein
Dat vertegenwoordigen kan volgens
Brommet nog wel sterker gedaan
worden. "Christen ben je de hele
week - vooral wanneer je niet in de
kerk zit. Houd je geloof niet voor

Postoor Poul Brommet: ''Oud-Kotholiek, moor niet ouderwets'' (Foto: pr).

jezelf. Korn er openlijk voor uit en
ga in gesprek met anderen. Laat
zien waar je voor staat; we zijn geen
insecten! Dat mag wel nadrukkelijker naar voren gebracht worden."
Juist in het publieke domein: ook de
gemeente zou meer samen moeten
werken met de kerk, synagoge en
moskee. "Politiek en religie horen
op bet marktplein. Ga :lus met
elkaar in gesprek - geloof achter de
voordeur van gebedshuizen ·vegen
zorgt alleen maar voor radicalisering. Door openheid en debar ontstaat een zelfsturend ve1111ogen en
een grotere invloedsfeer. De ~uaat
op gaan met geloof hoon eBbij. In
de kerk zit je maar een uurrje per
\\reek.'" .

