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Extra Martinusbericht 12 februari 2022 

 

Voor een synodale kerk 

Paus Franciscus lanceerde afgelopen oktober 

een twee jaar durend denkproces over de 

actieve rol van alle gelovigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk.  

Dit denkproces is de voorbereiding op de bisschoppensynode die in 2023 

in Rome zal plaatsvinden. Deze bisschoppensynode gaat over 

gemeenschap, zending en betrokkenheid van alle gelovigen. 

 

Paus Franciscus droomt immers van een ‘synodale Kerk’. Een Kerk die 

het evangelie verkondigt en ‘samen op weg gaat’ (dat is de letterlijke 

betekenis van het woord synode). En hij wil iedereen meenemen en 

horen in deze droom. 

 

De paus moedigt ons aan om naar elkaar te luisteren zonder 

vooroordelen, om moedig en vrijmoedig te spreken en om in gesprek te 

gaan met de Kerk en de samenleving. Dit ‘samen op weg gaan’ is dus 

niet alleen een binnenkerkelijke opdracht, maar ook een opdracht naar 

buiten toe: als Kerk samen op weg leren gaan met andere gelovigen, 
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niet-gelovigen, en zeker ook met mensen in de marge van Kerk en 

samenleving, mensen die uit de boot vallen. 

 

‘Laten we niet vergeten dat het doel van de synode, en dus ook van deze 

raadpleging, niet is om documenten op te stellen, maar om dromen te 

doen ontkiemen, profetieën en visioenen te wekken, hoop te doen 

opbloeien, vertrouwen te stimuleren, wonden te verbinden, relaties te 

weven, een dageraad van hoop te doen herleven, van elkaar te leren, en 

een positieve verbeelding te creëren die de geesten verlicht, harten 

verwarmt en handen sterkt.’           Paus Franciscus 

 

Synode in Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

We pakken deze pauselijke handschoen op en nodigen je uit om door 

het beantwoorden van een paar vragen mee te praten. 

Daarom vragen we jou om in gesprek te gaan met mensen en groepen 

die je kent, maar ook met diegenen die je minder goed kent.  

We willen je vragen om hun ervaringen rond ‘samen als Kerk op weg 

gaan’ te beluisteren en hiervan een kort verslagje aan ons terug te 

koppelen. Een paar concrete suggesties is voldoende.  

 

Al deze ervaringen worden verwerkt in een samenvattende tekst die 

vervolgens, via de Nederlandse bisschoppenconferentie, aan Rome 

wordt bezorgd. 

 

Dat is een hele uitdaging waar we niet zoveel tijd voor hebben, omdat in 

augustus de uitkomsten van de gesprekjes al bij het bisdom binnen moet 

zijn. Toch hopen we van harte dat we jouw stem ook mogen meenemen.  

 

Hoe kun je meedoen? 

• Zoek enkele mensen of een groep om in gesprek te gaan.  
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Denk bij het vormen van groepjes bijvoorbeeld aan mensen van een 

werkgroep waar je in zit, mensen die je kent uit de kerk, ouders van 

de werkgroep eerste heilige communie of vormselgroep of  

ouders van school.  

Houd het aantal klein; bv 4 personen is genoeg. Neem er een uurtje 

de tijd voor. We hopen dat contactpersonen van werkgroepen 

hiervoor het initiatief nemen, of vraag je contactpersoon van jouw 

werkgroep dit te doen. 

• Spreek samen aan de hand van de voorgestelde vragen. Klik hier voor 

gesprekshandleiding met uitleg of ga naar de contactpersoon voor de 

synode van jouw locatie.  

• Stuur je antwoorden vóór 20 maart naar: 

synode@katholiekamersfoort.nl 

 

Korte uitleg gespreksmethode 11 

Stap 1: in kleine groepjes verhalen delen rond de vraag:  

“Welke ervaring heb ik met gelovig samen op weg gaan?” Denk terug 

aan een gebeurtenis of moment en vertel erover. 

 

Stap 2: Na het vertellen volgen twee vragen: “Nu je zelf naar je eigen 

verhaal luistert, wat heeft het verhaal je dan zelf te vertellen? En wat 

hoop je dat wij, als luisteraars, uit je verhaal zullen halen?” 

 

Stap 3: Verzamel in je groepje wat grote lijnen: “Waarover zijn jullie het 

eens? Hoe zou jouw ideale samen-kerk zijn er uit zien in de toekomst? 

 

                                                           
1 Overleg eventueel met iemand van het synodale team in onze 

geloofsgemeenschap; zie onder aan voor namen* 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkatholiekamersfoort.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2FGesprekshandeling-Synode-2022-OLVA.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:synode@katholiekamersfoort.nl
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Schrijf dit in twee of drie zinnen of concrete suggesties. Mail dat vóór 20 

maart 2022 naar synode@katholiekamersfoort.nl. 

 

Voor vragen of toelichting: 

Ans Kruisselbrink - Borgonjen: 06-16521293 

Ad van Dijk: 06-10717871 

Marcella Walraven: 06-25371409 

 

Het synodale team van parochie OLVvA 

Edith Vos (coördinatie), Ans Kruisselbrink-Borgonjen, Ad van Dijk, 

Marcella Walraven, Jan van Adrichem, Cor Arends, Nol 

Hameleers, Phil Jacobs, Rob van de Laantjes, Hans Ossendrijver, 

Tom Paffen, Dré Struyk, Irene Vriens, Arie van de Wiel.   
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