
In memoriam Prof. dr. Martinus Franciscus Gregorius Parmentier 
 
Op 1 maart jl. is Martien Parmentier in Christus ontslapen in de leeftijd van 73 jaar, 
na meer dan 23 jaar de ziekte van Parkinson verdragen te hebben. Hij, de auteur van 
‘Heil maakt heel’, die uit eigen ervaring wist wat het ‘Gloria’ betekende, en zo vaak 
als pastor het ‘Kyrie’ op de lippen heeft genomen voor anderen, is een hele diepe 
weg gegaan. Nu mogen wij hem ‘Eindelijk Thuis’ weten, ontheven aan welke vorm 
van lijden dan ook. 
 
Van 1991-1998 zat ik samen met hem in het CWN bestuur, waarvan drs. Wim 
Verhoef toen voorzitter was. We vergaderden in het CWN pand aan de Kerstant van 
den Bergelaan in Rotterdam met Corrie Buitenhuis als secretaresse/gastvrouw. Dat 
waren onvergetelijke bijeenkomsten, waarbij diepgang, lichtvoetigheid en humor 
elkaar afwisselden, met op de lange tafel fruit en schaaltjes met Engelse drop. 
 
Martien was een scherpzinnig theoloog, die in 1971 priester werd gewijd in de 
Oudkatholieke kerk. Als docent oude kerkgeschiedenis aan de Katholieke 
Theologische Universiteit Utrecht wist hij zo ongeveer alles van de kerkvaders, maar 
ook op het terrein van de internationale oecumene was hij thuis. Zo maakte hij deel 
uit van de commissie ‘Faith and Order’ van de Wereldraad van Kerken. Verder was 
hij van 1992-2000 de eerste bijzonder hoogleraar voor de Theologie van de 
Charismatische Vernieuwing aan de VU te Amsterdam. 
 
Hoewel loyaal, was hij ook kritisch opzichte van de Charismatische Beweging. Hij 
wist zich zowel een deelnemer, als af en toe ook een dwarsligger, die niet schroomde 
om de knuppel in het charismatische hoenderhok te gooien. En wat de Dienst der 
Genezing betreft, die vormde voor hem geen concurrentie met, maar een aanvulling 
op de medische wetenschap. Dr. Karel Kraan, één van de pioniers van de CWN, 
noemde beiden ooit ‘tweeërlei’ diaconaat van Jezus Christus.  
 
Prof. dr. Kees van der Kooi, die Martien opvolgde als bijzonder hoogleraar aan de 
VU, schrijft over hem in ‘Vele gaven, één Geest’, dat in 2012 bij Ekklesia uitkwam ter 
gelegenheid van zijn afscheid als docent van het Oudkatholiek Seminarie te 
Amersfoort: ‘Zijn kennis van de oude kerk, en belangstelling voor het werk van de 
Geest en de tegenwoordigheid van God vormden één geheel met een enorme inzet 
en engagement in het praktisch werk van pastoraat, gebed en begeleiding. Hij 
toonde zich nieuwsgierig, was aanstekelijk en ging nieuwe initiatieven aan binnen de 
CWN.’  Zo haalde Martien tal van buitenlandse sprekers naar de conventies op ‘De 
Bron’ bij Dalfsen, waaronder bisschop Milingo, Francis MacNutt en Garry Dalmasso. 
En was hij de drijvende kracht achter de aandacht voor doordrenkend gebed, 
ontwikkelde hij een nieuwe visie op de charismata en liep hij voorop in de bezinning 
op het werk van de Geest. Ook was hij jarenlang eind- en hoofdredacteur van het 
Bulletin voor Charismatische Theologie. 
 
Wij gedenken dit begaafde kind van God in grote dankbaarheid en bidden zijn 
echtgenote Annemieke, hun kinderen en kleinkinderen ‘Kracht van Omhoog’ toe op 
de weg die voor hen ligt. 
 
Cees Verspuij, oud voorzitter CWN (1998-2003) 
 


