
  

Wereldwijde synode 

 

Zo luidt het thema van de volgende 

bisschoppensynode (dit is een 

vergadering van bisschoppen over 

heel de wereld) in 2023. Paus 

Franciscus droomt van een ‘synodale 

Kerk’. Een Kerk die ‘samen op weg 

gaat’ (dat is de letterlijke betekenis 

van het woord synode). En hij wil 

iedereen meenemen en horen in deze droom. Daarom start de eerste fase 

van deze synode vandaag al. Elke gelovige, over de hele wereld, wordt 

opgeroepen om deze weg te bewandelen, te beginnen in het eigen bisdom. 

De paus moedigt ons aan om naar elkaar te luisteren zonder vooroordelen, 

om moedig en vrijmoedig te spreken en om in dialoog te gaan met de Kerk 

en de samenleving. Dit ‘samen op weg gaan’ is dus ook een opdracht naar 

buiten toe: als Kerk samen op weg leren gaan met andere gelovigen, 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 

 

Ook in onze parochie willen we samen met jou deze 

weg bewandelen. Daarom vragen we je 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 

verslagje naar ons terug te koppelen. Al deze 

ervaringen worden samengevat in een synthesetekst 

die vervolgens, via de Nederlandse bisschoppenconferentie, aan Rome 

wordt bezorgd. 

Hoe kun je meedoen? 

• Zoek enkele mensen of een groep om in gesprek te gaan. Let hierbij 

ook op de aankondigingen van je eigen locatie om te zien wat er al 

georganiseerd wordt, of overleg met iemand van het synodale team in 

jouw gemeenschap. 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 school. En houdt het klein, een man/vrouw of 4 is 

genoeg. Neem er een uurtje de tijd voor.  

• Gebruik het gebed tot de heilige Geest (zie onder).  

• 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 

 

 

Vraag 1: Welke ervaring heb ik van gelovig samen op weg gaan? 
Vraag 2:  

a. Wat beleef ik aan vreugde in mijn geloof ?  
b. Wat beleef ik aan verdriet in mijn geloof ? 
c. Welke dromen hebben deze ervaringen in mij losgemaakt?  

Vraag 3: Wat zegt de Heilige Geest ons over Kerk-zijn vandaag: waar zijn 
we op de goede weg, waar moeten we een andere richting inslaan, welke 
nieuwe stappen dienen zich aan? 
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Synodaal proces in de Franciscus Xaverius  

 

In onze geloofsgemeenschap gaan we dit gesprek aan, waarbij we contact 

zoeken met ander christenen en met niet-kerkelijken. De  gesprekken zijn 

het meest vruchtbaar in kleine groepen (4-5 personen). De gesprekken 

zullen ongeveer een uur duren. We nodigen iedere werkgroep uit om een of 

twee keer bij elkaar te komen en bovenstaande vragen te bespreken. Maar 

ook ad hoc samengestelde groepen kunnen de vragen bespreken.  Een 

samenvatting van een gesprek kan gestuurd worden naar het 

secretariaatsfx@gmail.com . In die samenvatting zien we graag vermeld 

hoeveel mensen hebben deelgenomen en vanuit welke achtergrond. 

Bijvoorbeeld de tuingroep, het koor, de ouderenbond. Namen hoeven niet 

genoemd te worden.  

 

 

 

 

Wil je als groep er graag een gespreksleider bij? Dan kun je een beroep 

doen op:  

Jan van Adrichem, jvanadrichem95@gmail.com,  

Adriaan van Es a.van.es@planet.nl,  

Marcella van Walgraven, Marcella Walraven, marcella.walraven@gmail.com  

Phil Jacobs, pmm.jacobs@gmail.com . 
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Gebed tot de Heilige Geest 

 

Wij staan voor U, Heilige Geest,  
terwijl wij bijeenkomen in uw naam. 

U alleen hebben we om ons te geleiden,  
maak dat U thuis bent in ons hart; 

leer ons de weg die wij moeten volgen,  
en hoe wij deze moeten gaan. 

Wij zijn zwak en zondaars;  
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen. 

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen, 
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. 

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,  
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven 

en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid en van wat juist is. 
Dat alles vragen wij U, 

die overal en in iedere tijd werkzaam bent, 
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 
 


