
 
 
Vlaamse Annelien Boone is een van de vijf hoofdsprekers op 
jongerensynode  
Ook paus Franciscus zal aanwezig zijn  
 
Van 19 tot 24 maart verzamelen in het Vaticaan 300 jongeren uit de hele wereld voor een 
presynode ter voorbereiding van de bisschoppensynode in oktober over “Jongeren, geloof en 
onderscheiding van de eigen roeping”. Annelien Boone (31), directeur van IJD 
Jongerenpastoraal Vlaanderen, vertegenwoordigt de Belgische jongeren. Tijdens de 
openingszitting, aanstaande maandag, is zij een van de vijf sprekers wereldwijd. Zij is gevraagd 
om tot de deelnemers, waaronder paus Franciscus zelf, de verwachtingen van de jongeren in 
Europa te schetsen tegenover de samenleving en de kerk. Het is de eerste keer dat zo’n 
presynode georganiseerd wordt. 
 
Een bisschoppensynode heeft in de katholieke kerk doorgaans om de drie jaar plaats. Enkele 
honderden bisschoppen van over de hele wereld komen dan in Rome samen om over een 
specifiek thema gedurende meerdere weken met elkaar, de Vaticaanse kerkleiding en specialisten 
te overleggen en aanbevelingen aan de centrale kerkleiding te formuleren. In oktober heeft 
opnieuw, dit keer gedurende vier weken, zo’n synode plaats. Het thema is “Jongeren, hun geloof 
en het onderscheiden van hun roeping’’.  Bisschop Jean Kockerols vertegenwoordigt de Belgische 
katholieke kerk. 
 
Première 
Komende week, van 19 tot 24 maart, reizen reeds 315 jongeren uit alle continenten af naar Rome 
voor een presynode. Deze bijeenkomst, een première, moet ervoor zorgen dat jongeren zelf 
inspraak krijgen in de bisschoppensynode van oktober. Ook jongeren die niet in Rome aanwezig 
kunnen zijn, zullen via sociale netwerken tot de bijeenkomst bijdragen. Paus Franciscus opent 
maandag de bijeenkomst. Na de inleidende toespraken verdelen de jongeren zich over 
taalgroepen. Op vrijdag worden de resultaten in een slotdocument gegoten dat als advies aan de 
paus wordt overgemaakt. Zondag vieren de deelnemers samen met paus Franciscus de 
eucharistie op het Sint-Pietersplein in Rome. 
 
Annelien Boone, 31 jaar en directeur van IJD, jongerenpastoraal Vlaanderen, vertegenwoordigt de 
Belgische jongeren. Vorige week kreeg ze uit Rome een brief waarin haar gevraagd wordt een 
van de vijf sprekers te zijn op de openingszitting en meer bepaald de verwachtingen van de 
jongeren in Europa te schetsen tegenover de samenleving en de kerk. Ze krijgt 8 minuten 
spreektijd. Aan de hand van het Generation What-onderzoek, gevoerd door openbare omroepen 
van 12 landen, wil ze een beeld schetsen dat ruim 1 miljoen Europese jongeren maakten van hun 
generatie. Vervolgens wil ze zich toespitsen op hun vragen en verwachtingen ten aanzien van de 
kerk. 
 
Meer info en contact Annelien Boone 
GSM: 00 32 495 85 20 96, Mail: annelien.boone@ijd.be 

http://www.generation-what.be/
mailto:annelien.boone@ijd.be


Live blog Annelien Boone in het Vaticaan 
 
Lees meer over Anneliens verwachtingen in het interview dat Kerknet met haar had  
Op 24 maart brengt Annelien rechtstreeks via Skype verslag uit aan de jongeren verzameld op het 
evenement #HelloPope in Lier 
Meer info over de bisschoppensynode over jongeren en geloof via de ‘Hello Pope’-pagina van IJD 
– Jongerenpastoraal Vlaanderen  
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