
 

 

Gent, 23 februari 2022 

 

Beste medechristenen van het bisdom Gent, 

 

Paus Franciscus nodigt katholieken wereldwijd uit een synodaal proces te gaan. In oktober zijn 

we daar in ons bisdom ook mee gestart. Bisschop Lode bracht 33 mensen uit verschillende 

sectoren samen in een diocesane werkgroep synodaal proces om te leren wat synodaliteit is 

en om het synodale proces in ons bisdom te ondersteunen. Een aantal echo’s van deze 

samenkomsten lees je op de website van het bisdom: Diocesane werkgroep synodaal proces 

- opvolging   

Daarmee is dat proces natuurlijk niet afgelopen. Integendeel. Het moet nog beginnen. Wij 

willen jou nu op onze beurt uitnodigen in alle mogelijke groepen te spreken over synodaliteit 

en die nieuwe omgang met elkaar in te oefenen. Want synodaliteit zit in het DNA van hoe we 

Kerk willen opbouwen. En daar hebben we ook de lokale gemeenschappen voor nodig. Heb jij 

een groep met wie je wil uitwisselen rond synodaliteit? Wil je meewerken aan deze 

beweging die – gestimuleerd door paus Franciscus – wereldwijd een ander gelaat van de 

kerk wil tonen?  In de woorden van bisschop Lode: 

“De bedoeling van deze diocesane fase is niet in de eerste plaats dat we een mooi 

rapport afleveren, ook niet dat we nog maar eens onze mening kunnen ventileren. Wel 

dat we een Kerk worden waarin we allen samen op weg gaan en een Kerk die principieel 

open staat voor iedereen. De vraag is dus veeleer of we wel naar iedereen luisteren en 

hoe dat kan. ‘We’ is daarbij niet alleen Rome/het bisdom/het grote instituut, maar alle 

mensen die Kerk vormen. Zijn we bereid tot een fundamentele omschakeling van onze 

manier van werken en denken? Durven we comfortabele grenzen oversteken? Het is 

die ‘omschakeling’ die we allen moeten maken, waar we ook staan in de Kerk en hoe 

we ons ook verhouden tot haar.” 

 

Misschien durf je niet zo goed of weet je niet waar te beginnen. Dat is geen probleem. We 

willen je met deze uitnodiging stimuleren en inspireren (voor meer tips raden we aan het 



volgende artikel op Kerknet te lezen: Wat is een synodaal gesprek en hoe begin ik er aan?) In 

de diocesane werkgroep zijn we alvast beginnen oefenen en daar leerden we: 

1. Een ‘synodaal gesprek’ vertrekt niet uit onszelf, maar wil zich laten inspireren door 

Gods Geest. De vergadering begon zoals paus Franciscus het vraagt met tijd voor 

Evangelieoverweging  en gebed. In het boekje van Carine Devogelaere en Erik Galle, 

De synodale weg. Leren en doen (uitgeverij Halewijn) vind je goede voorbeelden om 

zo ook te starten in de eigen bijeenkomst. Je kan de ‘gebedsbladen’ ook downloaden 

via deze link op Kerknet  
  

2. Kerknet ontwikkelde bovendien een set gesprekskaarten om rond specifieke 

onderwerpen te werken. De tien thema’s zijn de thema’s die door het Vaticaanse  

secretariaat voor de synode zijn voorgesteld. Kerknet vertaalde ze in eenvoudige 

vragen. Ze vormen een handig instrument om synodale gesprekken op te starten. 

Ontdek ze en bestel ze hier 

 

We zouden het geweldig vinden mochten we met zijn allen kunnen ervaren dat een synodaal 

proces een mooie manier is om samen de richtingen te zoeken waarin we willen gaan. Of 

beter: waarin we geroepen worden te gaan. Want natuurlijk is ons ultieme doel altijd Christus 

en het Evangelie, maar de weg ernaartoe is te boeiend om hem alleen te gaan. Of om hem 

niet te gaan.  

Mocht je nog vragen hebben, contacteer ons dan gerust om erover te spreken. En als je zelf 

een uitwisseling organiseert, willen we je nu al zeer hartelijk bedanken. Wil je ons dan ook een 

korte neerslag sturen van wat je tijdens die bijeenkomst hebt beleefd? Je mag het sturen aan 

Geert De Cubber (geert.decubber@bisdomgent.be), coördinator van het synodale proces in 

het bisdom Gent. Je hoeft het niet te lang te maken, maximum 1 A4’tje – in paus Franciscus’ 

woorden: ‘het is niet de bedoeling dat we alleen maar rapporten schrijven die niemand leest’ 

– maar het kan ons wel helpen om te leren hoe jullie het aanpakken. We willen het graag 

vernemen tegen ten laatste 1 mei 2022. 

Hartelijke groet, mede in naam van bisschop Lode, 

 

Geert De Cubber, permanent diaken 

Bisschoppelijk gedelegeerde catechese, jeugd- en gezinspastoraal 

Diocesaan coördinator synodaal proces 

 

 
 


