
 

Synodaal proces geeft jongeren een stem in bisdom 

Brugge 

Het startschot is gegeven voor het synodale proces in ons bisdom. 

Wat houdt jongeren bezig en hoe kan de kerk hen tegemoet 

komen? 

 

Nathalie Verstraete, bisschoppelijk gedelegeerde voor jongeren-, gezins- en roepingenpastoraal en 

haar adjunct Severine Verhulst staan voor een uitdagend jaar.  

Severine Verhulst: “We zetten een synodaal proces op poten waarbij we zoveel mogelijk jongeren 

willen horen. De paus noemt jongeren het ‘nu van God’. En hij heeft gelijk. We willen nu naar hen 

luisteren, nu ze een vat vol creativiteit zijn. Ze kunnen ons helpen om de Kerk een nieuw elan te 

geven.” 

Nathalie Verstraete: “We vragen hen om hun schouders te zetten onder de pastoraal in de Kerk en 

daar niet mee te wachten tot ze volwassen zijn. Het zou fijn zijn als jongeren zouden kunnen 

participeren aan de Kerk als volwaardige actoren en niet alleen als ontvangers.” 

En dus is er in 2019-2020 een synodaal proces. Hoe zal dat precies in zijn werk gaan?  

Nathalie Verstraete: “We willen met een open hart naar jongeren luisteren. De eerste vraag luidt: 

waar kunnen we jongeren bereiken? We richten ons daarvoor tot 5 sectoren: de parochies, het 

onderwijs, de jeugdbewegingen, de groepen van IJD en alle andere jongerenbewegingen in ons 

bisdom. De tweede vraag is of zij zich willen engageren voor het synodale proces. Niemand is 

verplicht, iedereen krijgt wel de kans om jongeren een stem te geven.” 

Severine Verhulst: “Neem bijvoorbeeld het onderwijs. We informeren de directie en leerkrachten 

over het synodale proces en zij spreken erover met de leerlingen. Er volgt een open beraad, waar 

leerkrachten en leerlingen hun bezorgdheden en ideeën kunnen delen.” 

Wat zal er op zo’n open beraad aan bod komen? 

Severine Verhulst: “Daar kan ik nu nog geen antwoord op geven, want hoe kan je de stem van 

jongeren de volle waarde geven als je op voorhand al weet wat je wil vragen? Het is aan de jongeren 

om de thema’s te bepalen. Elke groep bepaalt zelf welke richting hij uit wil. Voor de 

jeugdbewegingen kan ze er dus best anders uitzien dan voor het onderwijs.”  

Nathalie Verstraete: “We leggen samen met de jongeren de hele weg af. We willen echt luisteren 

naar alle aanbevelingen en de jongeren en hun begeleiders niet in een bepaalde richting duwen. 

Uiteraard geven we wel les- en werkmateriaal als ze daarom vragen. Tijdens het beraad zullen ook 

leden van de beleidsploeg langskomen om te horen wat er leeft onder de jeugd.” 

Wat hopen jullie op het einde van de rit bereikt te hebben? 

Nathalie Verstraete: “We hopen de leefwereld van jongeren en hun verwachtingen beter aan te 

voelen. Zo kunnen we een helder beleid voeren op vlak van jongerenpastoraal. Oktober 2020 vormt 

geen eindpunt. Het is dan aan de beleidsploeg om aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de 

jongeren. Op alles een antwoord geven zal niet mogelijk zijn, maar we garanderen wel om zoveel als 



mogelijk return te geven en de keuze van concrete beleidslijnen te laten bepalen door de inbreng van 

de jongeren.”  

Severine Verhulst: “Het is een kans om jongeren actief te betrekken, niet meer vanop de zijlijn. Hoe 

het proces zal verlopen en waar we zullen uitkomen, weten we niet. De enige zekerheid die we 

hebben is dat Jezus met ons mee stapt.”  

 

Wat is een synode? 

Synode is Grieks voor ‘samen op weg gaan’. Tijdens een synode in Rome komen bisschoppen van 

over de hele wereld (synodevaders) samen om na te denken en uit te wisselen over een bepaald 

onderwerp. In oktober start Rome met de synode over het Amazonegebied. In de vorige 

bisschoppensynode stonden jongeren centraal. Tijdens dat synodale proces evolueerde de Kerk van 

een pastoraal voor jongeren naar een pastoraal met jongeren. De publicatie van de exhortatie 

‘Christus Vivet’ (maart 2019) en de post-synodale bijeenkomst van jongeren in Rome (juni 2019) 

beëindigde de jongerensynode.  

Een mentaliteitswijziging naar een pastoraal met jongeren kan er pas komen wanneer je jongeren 

aan het woord laat en naar hen luistert. Vandaar dat bisdom Brugge de bisschoppensynode van 

Rome doortrekt en lokaal een synodaal proces start. Het synodale proces loopt hier van oktober 

2019 tot oktober 2020.  

 


