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1. Hoe kijken jullie terug op deze 
eerste periode qua samenwerking?
Martin: “Onze eerste ontmoeting vond 
eigenlijk plaats tijdens de SamenLoop 
voor Hoop. Al heel snel hadden we het 
gevoel dat we een klik hadden met el-
kaar. Door de gesprekken die we tijdens 
het lopen hadden, voelde het contact 
al vrij snel heel vertrouwd. We hebben 
een open, ruimhartige geloofsbeleving, 
waardoor de samenwerking als heel 
vanzelfsprekend aanvoelt.”

Emile: “Voor mij voelt de samen-
werking als iets organisch; alles loopt 
naadloos in elkaar over.”
Martin: “Dat komt ook doordat we 
geen van beiden gehinderd worden 
door dogmatische belemmeringen.”
Emile: “Ik merk ook dat we allebei 
geen afstand willen hebben tot mensen. 
Mede daarom spreekt het Kompas mij 
zo aan; het is de uitgelezen plek om 
door de week mensen te ontmoeten.”

Vorige maand vierde Antonius in Beweging, 
met pastor Emile Gerards aan het roer, haar 
eerste lustrum. En waar Emile zich binnen-
kort alweer een jaar pastor mag noemen van 
AiB, is onze eigen predikant Martin Kroon nog 
een jaar verwijderd van zijn emeritaat. 
Hoe hebben beide voorgangers hun nog korte 
samenwerkingsperiode tot nu toe ervaren?
Tijd voor een dubbelinterview.
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2. Wat is jullie gezamenlijke visie 
op de samenwerking tussen AiB en 
PKNBOB?
Martin: “Je merkt onderling en binnen 
de gemeente dat onze samenwerking 
heel organisch verloopt. “Ik geloof  niet 
zozeer in beleidsvisies. Natuurlijk, er is 
wel ordening nodig maar het belangrijk-
ste is toch dat je de mensen aanmoedigt 
om vanuit hun enthousiasme en bele-
ving activiteiten op te zetten. En laat 
de geest dan vervolgens het werk maar 
doen.” 
Emile: “Ik geloof  zelf  heel erg in een 
gezamenlijke roeping als ‘mens zijn’; 
samen leven, samen vieren. Vanuit 
dit perspectief  ontstaat vaak heel veel 
bereidwilligheid.”
Martin: “Daarnaast streven we ook 
naar meer gezamenlijke vieringen, met 
als doel om ook meer te leren van el-
kaars geloofsaccenten. Zo staan er voor 
dit jaar al zes gezamenlijke vieringen 
gepland.”
Emile: “Wat dat betreft merk ik binnen 
AiB dat de echte katholieke thema’s niet 
in de weg staan om samen te werken en 
samen het geloof  te beleven.”

3. Wat zijn jullie persoonlijke 
overeenkomsten en verschillen qua 
geloofsvisie?
Emile heel treffend: “Ik zeg altijd 
maar: zodra je de binnenvoering uit de 
bekleding trekt, is alles hetzelfde. Ik 
denk dat de overeenkomst zit in het 
‘geaard zijn;, zijn wie je bent en dat je 
openstaat voor elkaar.”
Martin: “Wat ik sterk voel bij AiB is 
hun enthousiasme. Ze laten zich niet 
in een organisatorisch keurslijf  persen 
maar laten de geest als het ware voor de 
vorm uitgaan. Dat spreekt mij enorm 
aan en dat vind je ook bij ons terug.”

4. Wat zijn jullie ervaringen met 
elkaars gemeenten tot dusver?
Emile: “Ik vind jullie gemeente heel 
positief  en heb al veel leuke en vlotte 
mensen mogen ontmoeten. Daarnaast 
vind ik jullie niet alleen ook hartelijk, 
maar ook nuchter en goed georgani-
seerd. Wat ik niet verwacht had, was 
dat we als christenen zo dichtbij elkaar 
staan!
Ik voel me thuis binnen deze multi-
functionele kerk, waar iedereen van 
aanpakken weet.”



Martin: “Wat mij aanspreekt binnen 
AiB is, dat de gemeenteleden zo ‘basic’ 
zijn; doe maar gewoon. 
Jullie (tegen Emile, red.) zijn mensen-
mensen, positief, gastvrij en open in het 
overleg. Jullie kantoor vind ik een waar-
devolle aanvulling binnen dit gebouw.” 

5. Op welke punten kunnen AiB en 
PKNBOB elkaar nog meer vinden?
Emile: “Wat mij betreft werkt het goed 
zoals het nu loopt. 
Martin: “Ben ik het mee eens. het voelt 
goed en wij beleven de oecumene!
Ik zou het wel mooi vinden als we in 
een gezamenlijke vorm terecht zouden 
kunnen komen, waar onze verschillende 
vuurtjes met wederzijdse herkenning 
samen kunnen branden.” 

6. Martin, jij kwam ruim 30 jaar 
geleden met dezelfde bevlogenheid 
in onze gemeente als Emile nu bij 

AiB. Wat zou je hem nog willen 
meegeven?
Martin: “Leeftijd is wat dat betreft zo 
relatief... Wat ik bijzonder vind voor 
zijn leeftijd dat is dat Emile al zoveel 
spirituele bagage in zich draagt. Ik her-
ken veel in hem en vind hem als mens 
heel inspirerend. Laat hem maar schui-
ven! Hij vindt absoluut zijn weg wel.”

7. Emile, wat hoop jij nog van Mar-
tin op te kunnen steken?
Emile: “Ik vind het tof  dat Martin er 
is! Hij is inspirerend en beleeft zijn vak 
nog steeds vanuit zijn roeping. En, voor 
zover ik hem ken, is hij gewoon geble-
ven. Zo vind ik dat het gezegde ‘Een 
goede herder ruikt naar zijn schapen’ 
zéker op Martin van toepassing is. 
Maar... wat ik zeer prettig vind is, dat ik 
voorlopig nog kan terugvallen op zijn 
enorme ervaring.”



