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1 Samen op weg 

Synode betekent: samen op weg. In voorbereiding op de bisschoppensynode in 2023 werd ook in het 

bisdom Brugge een synodale weg gegaan met de volgende etappes.  

• Het synodaal proces met jongeren, waar we vooral op focusten: ongeveer 10.000 jongeren 

van ons bisdom werden gepolst naar hun verwachtingen ten aanzien van de kerk. In februari 

2022 is het syntheserapport van dat grootschalige synodale proces verschenen.  

• Het driejarig traject missionaire pastoraal, waarvan we het startschot gaven in het werkjaar 

2021-2022, bouwen we verder uit in het perspectief van een meer synodale kerk. Dit eerste 

jaar ligt de focus op delen en bidden met en vanuit het evangelie. In 2022-2023 leggen we de 

link naar de vreugde van de verkondiging en in 2023-2024 wenden we de blik naar de gemeen-

schap. Onder impuls van de synode zullen we dan vooral aandacht besteden aan hoe we sa-

men kerk vormen, hoe we inspraak organiseren, participatie bevorderen, overleggen en be-

slissingen nemen. 

• Ook het overleg met priesters wilden we verder intensiveren. De groep van jongst gewijde 

priesters brengen we, in het kader van het medewerkersbeleid, vaker bijeen voor gebed, be-

zinning en reflectie over de eigen spiritualiteit en de toekomst van de kerk. In het spoor van 

de meerdaagse sessies waarbij we de dekens bij het beleid betrekken, zullen we ook de paro-

chiepriesters in actieve dienst meer synodaal betrekken. 

• Ook wie buiten de zichtbare kerkelijke grenzen leeft, moet aan het proces van een meer syno-

dale kerk kunnen deelnemen. Paus Franciscus hecht veel belang aan het advies van welwil-

lende buitenstaanders. Ze zijn vaak een grote hulp om jezelf beter te begrijpen. Daarom zijn 

we op het niveau van het bisdom ook in gesprek gegaan met groepen ‘critical friends’, mensen 

uit de wereld van cultuur, onderwijs, NGO’s e.a. 

• Het spreekt ten slotte vanzelf dat ook bestaande overlegorganen betrokken en geraadpleegd 

werden: priesterraad, diocesane commissie permanent diaconaat, de raad van religieuzen, 

dekenvergadering, adviesgroep parochiepastoraal, IPB e.a. 

2 Synodaal proces geeft jongeren een stem in bisdom Brugge 

Reeds in september 2019 startte in het bisdom Brugge een synodaal proces waarbij de bisschop en zijn 

beleidsploeg gedurende meer dan anderhalf jaar luisterden naar ongeveer tienduizend jongeren en 

hun begeleiders. De kernvraag was: wat verwachten jongeren vandaag van de Kerk in ons bisdom? Op 

26 februari 2022 is het synthesedocument Samen verschenen, een bundeling van de vele input van 

de jongeren, en nu onderscheiden de verantwoordelijken van de Kerk in ons bisdom samen met jon-

geren welke beleidslijnen ze hieruit kunnen filteren. 
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2.1 Hoe zijn we ertoe gekomen om een synodaal proces met jongeren op te starten? 

Eigenlijk kwamen twee wegen samen: een vraag van paus Franciscus en het zoeken van bisschop Lode 

Aerts en de beleidsploeg. 

2.1.1 Een vraag van paus Franciscus 

In 2017 en 2018 ging de wereldkerk zelf op weg met jongeren, voor en tijdens de bisschoppensynode 

over jongeren in Rome. De synodale weg die de Kerk aflegde, bracht een belangrijke verandering met 

zich mee op vlak van jongerenpastoraal. De synodevaders waren tot het inzicht gekomen dat jongeren 

belangrijke actoren in onze Kerk zijn: ze spreken niet meer over een pastoraal voor jongeren, maar 

over een pastoraal met jongeren. 

Geïnspireerd door de rijke reflecties en uitwisselingen van de bisschoppensynode, schreef paus Fran-

ciscus daarna de exhortatie Christus Vivit (maart 2019). Keer op keer benadrukt de paus in dat docu-

ment het belang om luisterend aanwezig te zijn bij de jongeren, met open deuren en een open hart, 

met aandachtige en concrete belangstelling. 

Er weerklinkt ook een heel uitdrukkelijke vraag om het synodale proces met jonge-

ren in de plaatselijke kerken verder te zetten. 

2.1.2 Jongerenpastoraal prioritair voor de beleidsploeg 

Die uitnodiging van de paus namen bisschop Lode Aerts en de leden van de beleidsploeg ter harte. In 

december 2017, één jaar na de aanstelling van Lode Aerts als bisschop van Brugge, waren ze naar 

buiten gekomen met een beleidsbrief. Een van de prioriteiten was: investeren in jongerenpastoraal. 

Terwijl het synodale proces in de wereldkerk volop bezig was, dachten de verantwoordelijken van de 

Kerk in Brugge na hoe ze de prioriteit rond jongerenpastoraal concreet konden maken. 

Het besef groeide dat jongerenpastoraal alleen maar synodaal kan zijn, d.w.z. al-

leen tot stand kan komen door samen op weg te gaan. 

Twee wegen kwamen dus eigenlijk samen: de vraag van de paus en het zoeken van de beleidsploeg 

van het bisdom. Er werd ervoor gekozen om eerst grondig naar jongeren en hun begeleiders te luiste-

ren en om pas daarna, en in dialoog, beleidslijnen te tekenen. Dit resulteerde in het startschot van het 

synodaal proces op 20 september 2019. 
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2.2 'Jongeren zijn het nu van God' 

Als slogan voor het synodaal proces in het bisdom Brugge kozen we een citaat uit Christus Vivit: 'Jon-

geren zijn het nu van God'. 

2.2.1 Samen met jongeren 

Paus Franciscus schrijft in de exhortatie Christus Vivit: “We kunnen niet alleen zeggen dat jongeren de 

toekomst van de wereld zijn, ze zijn het ‘nu’ dat ze verrijken met hun bijdrage. Jongeren zijn geen 

kinderen meer. Zij bevinden zich in een levensfase waarin zij verschillende verantwoordelijkheden be-

ginnen op te nemen en samen met de volwassenen bijdragen aan de ontwikkeling van het gezin, de 

samenleving, de Kerk.” (§64) Omdat jongeren het nu van God zijn, willen we hen dragers van onze 

jongerenpastoraal laten zijn en samen met hen nadenken hoe we de jongerenpastoraal in ons bisdom 

verder kunnen uitbouwen. 

2.2.2 Ook open voor Gods Geest 

Een synodaal proces is een onderscheidingsproces waarbij de deelnemers dienen te luisteren naar de 

Geest. Vandaar dat we bisschop Lode vroegen om een gebed te schrijven, zodat in dit proces ook de 

Geest van God kon weerklinken. Op veel plaatsen in ons bisdom droegen mensen het synodaal proces 

in hun gebed mee: religieuzen in kloosters, mensen individueel, jongeren en begeleiders in jongeren-

groepen, verantwoordelijken in parochies,… 

Heer God,  

in Jezus wijkt Gij nooit van onze zijde     

en gaat Gij altijd met ons mee. 

Open onze ogen              

voor uw zorgzame aanwezigheid              

bij jonge mensen,            

vooral bij hen die lijden en verdriet hebben. 

Maak ons aandachtig     

voor wat jongeren ter harte gaat,      

voor hun dromen en wensen,    

voor hun noden en angsten.       

Laat ons ontdekken waar het op aankomt           

in de wereld van scholen of jeugdbewegingen,   

in jongerengroepen of parochies. 

Laat ons samen de weg gaan      

van vernieuwing en verdieping                 

en beziel ons met de Geest         

van Jezus, uw Zoon en onze Heer. 

+ Lode Aerts       
bisschop van Brugge 

 

2.3 De informatie- en luisterfase 

Tussen september 2019 en maart 2021 informeerden we zoveel mogelijk begeleiders van jongeren-

groepen en beluisterden we vele jongeren. 
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2.3.1 Vijf pistes 

We deden een poging om op zoveel mogelijk plekken jongeren en hun bege-

leiders te bereiken. Daarom gingen we via vijf pistes te werk: 

• Onderwijs 

• Jeugdbewegingen 

• Nieuwe bewegingen 

• IJD-groepen (aangesloten bij de Interdiocesane Jeugddienst) 

• Parochiale jongerengroepen 

Aangezien veel van de IJD-groepen in parochies actief zijn, namen we vrij vlug 

na de start van het synodaal proces de laatste twee pistes samen. 

2.3.2 Profiel van de beluisterde jongeren 

Ongeveer tienduizend jongeren en hun begeleiders gingen met elkaar in gesprek en gaven hun beden-

kingen en verwachtingen over de Kerk in ons bisdom door. Onderstaand schema geeft een samenvat-

ting van het profiel van de jongeren die meewerkten aan het synodaal proces. 

 

2.3.3 Werkwijze 

Bij het informeren en beluisteren gingen we stapsgewijs tewerk. De concrete invulling varieerde per 

piste, maar de stappen waren telkens dezelfde. Een concreet tijdsschema per traject vind je op onze 

website.   
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Stappen: 

1. Informeren van de verantwoordelijken over het synodaal proces (directies in scholen, proos-

ten van jeugdbewegingen, begeleiders van IJD-groepen, …) 

2. Vragen of ze bereid waren naar hun jongeren toe te stappen, hen te bevragen en vervolgens 

de input van hen naar ons door te sturen – een formele JA als bevestiging van een engagement 

3. Samen met de verantwoordelijken op zoek gaan hoe de concrete uitwerking voor hun jonge-

rengroep(en) kon gebeuren – op vraag van hulp bij uitwerking van concreet materiaal 

4. Per piste (onderwijs, jeugdbewegingen, nieuwe bewegingen, parochies en IJD-groepen) een 

feedbackformulier opgemaakt waarmee de input van de gesprekken ter plekke kon worden 

doorgestuurd 

5. Organisatie van luistergesprekken ter plekke 

6. Verzamelen van de input 

7. Grondig doornemen van alle feedbackformulieren 

8. Per piste een samenvatting maken – input gebundeld in een aantal verwachtingen per piste 

Er werd tijdens de luisterfase heel wat materiaal aangemaakt ter ondersteuning van de verschillende 

pistes. Het zou ons te ver leiden om dit alles in dit verslag te beschrijven of te illustreren. Dit materiaal 

staat opnieuw samengevat op onze website.  

Op het einde van de luisterfase organiseerden we per piste een open beraad. Telkens ging een dele-

gatie van de jongeren in gesprek met bisschop Lode en de leden van de beleidsploeg. Niet om te dis-

cussiëren, nog veel minder om al antwoorden te bieden, maar wel om extra vragen te stellen om zo 

de verwachtingen van de jongeren beter te begrijpen. Door corona kon jammer genoeg slechts een 

open beraad fysiek doorgaan, maar ook online waren deze gesprekken heel waardevol. 

De bisschop en de beleidsploeg luisterden met een groot hart. Ze voelden de oprechtheid van jonge-

ren, hun onbevangen blik, hun goede bedoeling om samen aan de toekomst van onze Kerk te bouwen. 

Er groeide wederzijdse waardering en de bereidheid om samen aan de slag te gaan met de verwach-

tingen van de jongeren werd veel meer dan woorden. 

Na elk open beraad schreven we een synthese voor elke piste neer. De samenvatting toetsten we goed 

af bij de verantwoordelijken. Ze moest immers een volledig en eerlijk beeld geven van de inbreng en 

de vragen van de jongeren. Zo sloten we de luisterfase af met vijf waardevolle samenvattingen die de 

basis vormden voor het vervolg van het proces. 

2.4 De fase van de besluitvorming 

Welke zijn de belangrijke bedenkingen en vragen van de jongeren? In deze fase probeerden we uit de 

inbreng van de jongeren de kern te distilleren. 

2.4.1 Schrijfgroep 

Begin april 2021 gingen we met een schrijfgroep aan de slag. Per piste sloten twee jongeren en een 

begeleider aan. We verwerkten de samenvattingen van de vijf pistes tot een geheel. De leden van de 

schrijfgroep deden hun uiterste best om een getrouw en volledig beeld te schetsen van wat de onge-

veer tienduizend jongeren hebben ingebracht. Nadien vertaalden ze deze synthese in 22 concrete ver-

wachtingen naar de Kerk in ons bisdom.  
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Een deel van de schrijfgroep aan het werk © Ruth D'Hoore 

2.4.2 Samenvatting en verwachtingen 

De schrijfgroep clusterde alle input van de jongeren in vijf thema’s met telkens diverse verwachtingen. 

1. Kom naar ons toe 

2. Laat ons beleven 

3. Wees eigentijds 

4. Geef ons vorming 

5. Geef ons een plek 

De volledige tekst van de samenvatting en verwachtingen leest u via deze link. 

2.4.3 Document ‘Samen’ 

De synthesetekst vormt de kern van het document “Samen” dat de schrijfgroep opstelde. Uiteindelijk 

kwam men tot 22 verwachtingen: 

We verwachten dat de Kerk in ons bisdom...  

1. inspanningen doet om als Kerk aanwezig te zijn op plaatsen waar de jongeren zijn en hen res-

pectvol benadert en aanvaardt zoals ze zijn, met ruimte voor open dialoog.  

2. investeert in jongerenpastores en jongerenanimatoren en duidelijke aanspreekpunten creëert 

waar zowel individuele jongeren, jeugdbewegingen, scholen, nieuwe bewegingen, IJD- en an-

dere groepen bij terecht kunnen. 

3. langdurig met jongeren op weg gaat, het beluisteren van jongeren verderzet en een aantal 

keer per jaar op concrete plekken in ons bisdom luister- en dialoogmomenten organiseert. 

4. kansen zoekt om jongeren in contact te brengen met enthousiaste geloofsgetuigen.  

5. impulsen verspreidt om de liturgie aantrekkelijker, meer begrijpbaar en gastvrijer te maken.  

6. wegen verkent om te werken aan nieuwe liturgische muziek voor jongeren.  

7. jongeren actiever betrekt in de (liturgische) vieringen en hen een specifieke taak geeft.  

8. jongeren begeleidt om te experimenteren met nieuwe vormen van vieren op maat van jonge-

ren.  

9. Bijbelverhalen op een eigentijdse manier op het leven legt. 

10. mogelijkheden aanreikt om de sterke tijden van het kerkelijk jaar intens te beleven.  

11. jongeren uitdaagt om een sociaal en ecologisch engagement op te nemen.  
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12. een hedendaags en fris communicatiebeleid uitwerkt dat jongeren aanspreekt en in deze zoek-

tocht naar vernieuwing jongeren betrekt, maar ook bij professionals te rade gaat.  

13. onderzoekt hoe ze op regelmatige basis samen met jongeren de kern van het christelijke ver-

haal op een authentieke en hedendaagse manier kan brengen én niet alleen de vorm, maar 

ook de inhoud onder de loep neemt.  

14. op maat van jongeren duiding en vorming geeft bij de christelijke boodschap in al haar facet-

ten, gelinkt aan het dagelijkse leven.  

15. in gesprek gaat met de verantwoordelijken van onderwijs om zo samen het christelijke verhaal 

uit te dragen en nadenkt hoe (godsdienst)leraren op scholen authentieke geloofsgetuigenissen 

kunnen brengen.  

16. ondersteuning en vorming geeft aan jongerenbegeleiders, hen inspireert om de blijde bood-

schap uit te dragen en hen ook methodieken aanreikt om mee aan de slag te gaan.  

17. jongeren bekwaam maakt in het voeren van een geloofsgesprek.  

18. haar taal aan de jongeren aanpast, met hen hierover in gesprek gaat en samen zoekt welke 

taal het best geschikt is om actueel en begrijpbaar te communiceren.  

19. wegen verkent om lokaal gastvrije oase- en verbindingsplekken te creëren waar jongeren kun-

nen thuiskomen en die bekend te maken. We vragen dat er bij de creatie van die plekken naar 

de noden van jongeren wordt geluisterd en dat jongeren er in alle vertrouwen ook zelf mogen 

ondernemen en inspireren.  

20. onderzoekt hoe in scholen een meer verdiepend aanbod voor geïnteresseerden kan uitge-

werkt worden.  

21. inzet op een digitale omgeving voor en door jongeren, waar jongeren terecht kunnen met vra-

gen en bezorgdheden en waar ze met elkaar en met de Kerk in gesprek kunnen gaan.  

22. samen met jongeren nadenkt over de inrichting van de kerkgebouwen en er open en gastvrije 

plekken van maakt. 

Het document is geen slotdocument, want het concrete werk – het beantwoorden of realiseren van 

de vragen van de jongeren – begint nu pas. Het document bevat ook een korte schets van het synodaal 

proces, een profiel van de beluisterde jongeren en een dankwoord en engagementsverklaring. Sa-

men werd op 26 februari 2022 aan bisschop Lode overhandigd. 

2.4.4 Lied en clip 

Naast het document “Samen” maakten we op basis van de input van de jongeren ook een lied en een 

clip. We hopen op die manier nog meer jongeren te bereiken. We hebben de vraag immers goed ge-

hoord om de vorm van onze communicatie te evalueren en op te frissen.  
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2.5 De fase van de beslissingen 

De informatie-, luister- en besluitfase zijn afgerond, de verwachtingen van de jongeren zijn verwerkt 

in een mooi document. Maar hiermee eindigt het synodale proces niet. Eigenlijk begint het echte werk 

pas. Hoe zullen we verder aan de slag gaan?  

Het is belangrijk dat iedereen mee is in het proces en kennisneemt van de verwachtingen van de jon-

geren. We zijn dus aan het zoeken hoe de inhoud van het synthesedocument in de vijf pistes kan lan-

den. In deze zoektocht betrekken we opnieuw de verantwoordelijken per piste. Samen zoeken we ook 

hoe we in scholen, jeugdbewegingen, parochies, IJD-groepen en nieuwe bewegingen aan de slag kun-

nen gaan met het synthesedocument. Het is immers de bedoeling dat dit document een werkinstru-

ment wordt voor de komende jaren, niet alleen voor de beleidsploeg van ons bisdom, maar voor al 

wie voor en met jongeren actief is. 

Er zal in de komende maanden een onderscheidingsproces volgen, zowel op diocesaan als op lokaal 

niveau. We kunnen niet alle verwachtingen van de jongeren op korte termijn beantwoorden. Laten we 

met velen nadenken over wat prioritair op tafel ligt en waar we onze schouders willen onder steken. 

En waarom zouden we hier geen jongeren bij betrekken en verder samen synodaal op weg gaan? We 

weten uit ervaring dat de jongeren ons veel te vertellen hebben! 

We blijven dus samen op weg gaan. Want jongeren zijn het nu van God! 

 

3 Een driejarig pastoraal traject rond missionaire geloofsgemeen-

schappen 

De verwachtingen van de jongeren die in het synodale proces naar boven kwamen, staan uiteraard 

niet los van de verzuchtingen in heel de Kerk. Hoe kunnen we als Kerk op een synodale manier in onze 

samenleving in woord en daad getuigen van het evangelie, de goede boodschap van Jezus Christus? 

Christelijke gemeenschappen in het Westen zijn overal en op verschillende manieren op zoek naar een 

vernieuwd missionair elan. Paus Franciscus gaf een krachtige en verfrissende impuls aan de oproep tot 

nieuwe evangelisatie die reeds door zijn voorgangers was ingezet. In zijn apostolische exhortatie De 

vreugde van het evangelie (Evangelii gaudium) schrijft hij: “Het is noodzakelijk om van een pastoraal 

van de verzorging over te gaan naar een echt missionaire pastoraal” (nr.15). Dit eerste grote document 

van paus Franciscus kunnen we beschouwen als zijn grote programmaverklaring en prikkelt ons om 

werk te maken van ‘missionaire’ geloofsgemeenschappen die de vreugde van het evangelie beleven 

en doorgeven. Zijn oproep om te evangeliseren klinkt als een dringend appel. We hebben goed nieuws 

voor onze tijdgenoten! Willen we het delen?  

Op het vlak van de parochiepastoraal zijn er allerhande noodzakelijke structuurhervormingen aan de 

gang, zoals de vorming van de pastorale eenheden. Dit proces is al ver gevorderd. Belangrijker nog is 

dat we werken aan de herbronning en de toekomst van onze geloofsgemeenschappen en “het missi-

onaire elan” versterken. Daarom willen we samen drie jaar lang een pastoraal traject gaan rond missi-

onaire geloofsgemeenschappen. In ieder pastoraal werkjaar willen we dan een bepaald accent leggen 

om dit missionaire ontwikkelingsproces op gang te brengen, te stimuleren en te ontvouwen.  

Dit traject is bedoeld als het begin van een proces dat uiteraard jarenlang zal duren en een hele, vaak 

ook moeizame mentaliteitswissel zal inhouden. Wat we allemaal doen en hoe we het doen, is belang-

rijk, maar nog veel belangrijker is de vraag: waarom en waartoe, met welk doel, vanuit welke visie zijn 

we geloofsgemeenschap? Leven in de stijl van het evangelie en de vreugde ervan uitstralen, kan hierbij 

het leidmotief vormen, mee geïnspireerd door het document De vreugde van het evangelie. 



11 

 

1. In het eerste werkjaar van ons pastoraal traject (sept. 2021 - sept. 2022) wilden we meteen 

de juiste toon zetten onder de noemer ‘De vreugde van het evangelie’. In dit werkjaar wilden 

we eerst en vooral met elkaar dialogeren over de vreugde die het evangelie voor onszelf kan 

betekenen en over waarom en hoe we deze met anderen kunnen delen. Het is belangrijk dat 

we onder elkaar woorden vinden om over ons geloof te spreken.  

2. In het tweede werkjaar van ons pastoraal traject (sept. 2022-sept.2023) wilden we als focus 

nemen: ‘Ga en verkondig’ (vgl Mt 28,19). Paus Franciscus benadrukt het belang om het evan-

gelie aan iedereen te verkondigen. “Trouw naar het voorbeeld van de Meester is het van vitaal 

belang voor de Kerk om naar buiten te treden en het Evangelie te verkondigen aan iedereen: 

op alle plaatsen, bij elke gelegenheid, zonder aarzelen, twijfel of angst.” (EG 23). De paus daagt 

christenen en geloofsgemeenschappen uit te gaan naar de ‘periferieën’ (EG 30), buiten de ei-

gen comfortzone dus. Christenen zijn geroepen om ‘missionaire leerlingen’ te zijn, een uitdruk-

king die paus Franciscus graag gebruikt. Wie gedoopt is, wordt ook gezonden om het evangelie 

uit te dragen.  

3. In het derde werkjaar van ons pastoraal traject (sept. 2023-sept. 2024) willen we de christelijke 

gemeenschapsvorming vooropstellen onder de noemer ‘Eén van hart en geest’ (Hnd 4,32). 

Het sterkste getuigenis leggen christenen af als ze leven in een hartelijke gemeenschap, waar 

ze zorg dragen voor elkaar en elkaar liefhebben zoals Jezus heeft voorgedaan. In dit pastoraal 

jaar zullen we stil staan bij de vraag waarom gemeenschap voor christenen zo vitaal is. Zeker, 

in een tijd waarin slechts een minderheid bewust christen is, hebben we elkaar als steunende 

geloofsgenoten meer dan ooit nodig.  

De bedoeling is dat we het thema van synodaliteit breed aan bod laten komen in de pastorale eenhe-

den en de bijhorende teams in het werkjaar van september 2023-september 2024. Dit past dan goed 

in het kader van het derde jaar van ons traject over missionaire geloofsgemeenschappen, met de focus 

op gemeenschapsvorming. 

Het voorbije werkjaar werd de gelegenheid geboden aan personen en teams hun belangrijkste uitda-

gingen en kansen voor synodaliteit te bespreken en door te geven. Een paar teams van pastorale een-

heden die hiermee aan de slag gingen, getuigen ervan dat ze dit als verrijkend hebben ervaren. Het is 

echter nog te vroeg om conclusies te trekken uit de feedback die we ontvangen hebben.  

4 Overleg met priesters 

Synodaliteit wilden we ook versterken met de parochiepriesters in actieve dienst. We willen ze dioce-

saan leer samenbrengen en beluisteren, alsook de jongst gewijde priesters. Het is ‘work in process’. 

Het werk is zeker niet af. Her en der zijn er allerhande zaken aan het ontkiemen in de richting van meer 

dialoog en samen op weg gaan. Waar dit gebeurt, is Gods Geest aan het werk. 

In opvolging van het samenbrengen van de dekens om hen meer en meer te betrekken bij het beleid 

en bestuur van het bisdom, willen we ook in gesprek gaan met de verschillende pastoors, medepas-

toors en aangestelde priesters in actieve dienst. De bedoeling is om hen samen te brengen in het voor-

jaar van 2023 om hen te beluisteren in verband met de kerk in ons bisdom. Hoe beleven zij hun taak 

in de parochie? Hoe zien zij de toekomst tegemoet? Hoe kunnen we als beleid hun taak blijven facili-

teren? 

5 Critical friends 

Omdat synodaliteit zich niet tot de eigen vertrouwde kring mag beperken, nodigden we als beleids-

ploeg van het Bisdom een aantal organisaties uit aan een gesprekstafel over de positie van geloof en 

Kerk in onze maatschappij. In de loop van de maand mei organiseerden we twee gespreksavonden met 
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telkens 2 vertegenwoordigers van een 5-tal organisaties van wie we geloven dat zij onze kijk kunnen 

verbreden en ons een spiegel durven voorhouden.  

We wilden naar hen luisteren en in gesprek gaan over het thema ‘kansen en uitdagingen om vandaag 

op een eigentijdse manier christen te zijn en Kerk te vormen’. We spraken onder andere met verte-

genwoordigers van De Lier, de Godsdienstinspectie, het Davidsfonds, YOT, zorgpastores, directies on-

derwijs, Landelijke gilden (FERM, , …) en journalisten. 

Volgende kernideeën kwamen in de gesprekken naar boven: 

• laat als Kerk uw stem klinken, ook in het maatschappelijk debat; 

• laat de positieve boodschap klinken; 

• ga daar waar mensen al zijn, bouw bruggen, werk samen; 

• blijf met ons in gesprek; 

• geef ruimte aan diversiteit; zie pluraliteit als rijkdom; 

• schenk ons vertrouwen; 

• laat ons samen aan de Kerk bouwen 

Met de beleidsploeg gaan we deze input aan de slag: we zetten de gesprekken verder en zoeken hoe 

we kunnen antwoorden op de uitdagingen.  

6 Bestaande overlegorganen 

Het spreekt ten slotte vanzelf dat ook bestaande overlegorganen werden betrokken en geraadpleegd: 

de diocesane beleidsploeg, de priesterraad, het diocesaan diaconaatsteam en de commissie voor het 

permanent diaconaat, de raad van religieuzen, de dekenvergadering, de adviesgroep parochiepasto-

raal, het IPB e.a. 

In al deze diocesane overlegorganen en adviesraden is het thema over synodaliteit al een eerste keer 

verkend en zal dit later nog uitvoerig aan bod komen. Ook in de priesterraad werd het onderwerp 

reeds besproken. Belangrijker misschien nog is dat ook de ‘synodale’ methode er af en toe expliciet 

werd toegepast waar de ingrediënten van gebed, luisteren naar iedereen en tussentijdse stiltemomen-

ten belangrijk zijn. 

Ook bij de religieuzen werd het thema van de synodaliteit besproken. Vertrouwd met de synodale 

werking van congregaties werd zowel in de diocesane raad als met alle algemeen oversten verder na-

gedacht over het (samen)leven vanuit een synodale grondhouding: samen luisteren naar de Geest en 

gemeenschappelijk onderscheiden, het verleden loslaten en open staan voor wat komt, en dit zowel 

in de eigen congregatie als in de bredere kerkgemeenschap. Ook tijdens de ontmoetings-en vormings-

namiddag met gemeenschapsbegeleiders en beleidsmedewerkers die als leek meewerken in verschil-

lende congregaties werd dit onderwerp gethematiseerd. 

Een woord van dank 

Gaandeweg leren we hoe een synodale stijl van samen christen zijn de Kerk verrijkt. Ik ben dankbaar 

tegenover allen die op deze weg wilden meestappen. Als ik één groep bij name mag noemen, vermeld 

ik graag de jongeren. Ik ben ook heel erkentelijk tegenover allen die de kerk in het bisdom mee dragen 

en de vrouwen en mannen die de beleidsploeg van ons bisdom vormen en die samen met mij deze 

weg blijven gaan. 

+Lode Aerts  
bisschop van Brugge 


