
Gemeenschap met de Kerk van Zweden 

Het streven naar eenheid is een essentieel onderdeel van de 
zending van de Kerk. Daarom hee! het oud-katholicisme 
zich vanaf het begin ingezet voor de oecumene. In "##$ 
hebben de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht 
en de Kerk van Zweden een dialoogcommissie ingesteld. Als 
gevolg daarvan werd in "#%& aanbevolen dat er voldoende 
basis was om een kerkelijke gemeenschap in te stellen. Op 
"& november "#%' werd dit „Utrecht-Uppsala Akkoord“ in 
Uppsala ondertekend door aartsbisschoppen Antje Jackelén 
van Uppsala en Joris Vercammen van Utrecht. Er staat:

Wij komen overeen de gemeenschap van onze twee Kerken 
te erkennen op basis van ons dialoogverslag „Utrecht en 
Uppsala - naar een kerkelijke gemeenschap“. 

Wij erkennen: 
•     - dat elk van de twee kerken de ene, heilige, katholieke 

en apostolische kerk van Jezus Christus realiseert; 
•     - dat uiteenlopende tradities in onze kerken, of het nu 

gaat om structurele, liturgische, theologische of discipli-
naire tradities, niet uitsluiten dat zij in de continuïteit 
van de apostolische traditie door de eeuwen heen staan; 
integendeel, zij manifesteren verscheidenheid in een 
fundamentele eenheid die in toekomstige gemeenschap 
kan worden verdiept; 

•     - dat elk van beide kerken een liturgisch en eucharis-
tisch rijk leven leidt, een ononderbroken bisschoppelijke 
structuur hee!, een grote gehechtheid aan de zicht-
bare eenheid van de kerk en dus aan de oecumenische 
beweging, en een open en kritische houding tegenover 
veranderende waarden in de samenleving; 

•     - dat er op geestelijk en institutioneel niveau een stevig 
fundament is dat toekomstige betrekkingen tussen onze 
kerken mogelijk maakt en dat ons gemeenschappelijk 

geloof en onze gemeenschappelijke missie mogelijkheden 
bieden om elkaar te steunen, hetzij in Europa, hetzij via 
onze gemeenschappelijke contacten op andere continen-
ten. 

Wij verbinden ons ertoe: 
•     - gedoopte leden van de twee kerken te beschouwen als 

leden van onze eigen kerk, overeenkomstig de geldende 
regels; 

•     - om leden van elkaars kerken te verwelkomen om de 
sacramenten en pastorale bedieningen te ontvangen; 

•     - om een gemeenschappelijk leven van zending en 
dienstbaarheid te delen, om voor en met elkaar te bidden 
en om middelen te delen; 

•     - iemand die in de Kerk van Zweden of in een van de 
Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht is 
gewijd, welkom te heten om – zonder opnieuw gewijd te 
worden – in een van onze kerken te dienen, wanneer dit 
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gebeurt op uitnodiging en volgens de regels die in de 
ontvangende kerk gelden; 

•     - de bisschoppen van beide kerken uit te nodigen 
deel te nemen aan de handoplegging bij bisschopswij-
dingen; 

•     - het aanmoedigen van overleg tussen vertegenwoor-
digers van onze kerken en het bevorderen van het leren 
en de uitwisseling van ideeën en informatie op het 
gebied van theologie en pastoraal werk, alsmede de 
uitwisseling van studenten; 

•     - om waarnemers van elkaars kerken uit te nodigen 
voor belangrijke evenementen, 

•     - waar mogelijk de samenwerking tussen de paro-
chies van de Oud-Katholieke Kerk en de Kerk van 
Zweden te ondersteunen. 

Op "# januari "#%( is het akkoord in de Sint-Gertrudis-
kathedraal in Utrecht gepresenteerd aan de kerken van 
de Unie van Utrecht en de internationale oecumenische 
gemeenschap. Hoewel er verschillen zijn, delen beiden een 
rijke liturgische traditie, een eucharistische spiritualiteit, 
een ononderbroken apostolische successie, een kritische 
openheid voor de hedendaagse samenleving en cultuur, en 
een sterk oecumenisch engagement. Beiden zien hun eigen 
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manier van kerk-zijn als een bijdrage aan het streven naar de 
zichtbare eenheid van Christus‘ kerk.

De collecte

De Unie van Utrecht vraagt de lidkerken jaarlijks een collec-
te 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 blij!.
U kunt uw bijdrage geven tijdens de extra collecte in no-
vember in uw parochie, of zelf overmaken op bankrekening 
NL#'ABNA#"%)%*#%"*
t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort, 
onder vermelding van „Collecte Unie van Utrecht.“

+Bernd Wallet, Aartsbisschop van Utrecht
+Dirk Jan Schoon, Bisschop van Haarlem
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