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1 Het synodale proces in ons bisdom: wat achtergrond  

Synode = op weg gaan 

 

 
De Kerk heeft een hele weg afgelegd:  

1. Een consultatiefase om het leven en de wereld van de jongeren beter te leren kennen. Een 

aspect daarin was een wereldwijde jongerenenquête, de Kerk wilde weten wat er leeft bij 

de jongeren.  

2. De presynode: in maart 2018 kwamen meer dan 300 jongeren (gelovigen en niet-gelovigen) 

van over de hele wereld naar Rome om een document te schrijven over de wereld waarin 

jongeren leven en over hun verwachtingen omtrent kerk, geloof en roeping.  

3. Uiteindelijk vond de synode plaats, een wereldwijde bijeenkomst, die drie weken lang duurt, 

bisschoppen die bogen zich over het thema: ‘jongerenpastoraal’ aan de hand van de weg 

die al werd afgelegd.  

4. De paus schreef een exhortatie, een brief aan de jongeren en aan alle gelovigen – deze 

exhortatie dient ook als slotdocument bij de synodale weg voor jongerenpastoraal, of zou 

het een beginpunt zijn voor allen die met jongeren willen werken?  
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1.1 Exhortatie: Christus vivit  

Exhortatie = brief van de paus om gelovigen aan te moedigen  

 

Grote verandering:  

1. Niet meer een pastoraal VOOR jongeren maar een pastoraal MET jongeren.   

 Een heel belangrijk inzicht dat gegroeid is tijdens het synodaal proces van de wereldkerk 

in het besef dat we jongeren actoren in onze kerk moeten laten worden, dragers van de 

pastoraal. Vandaar dat we niet meer spreken van een pastoraal voor jongeren, maar van 

een pastoraal naar jongeren.  

 Deze grote verandering is de paus niet ontgaan. Keer op keer benadrukt hij in zijn 

exhortatie het belang om luisterend aanwezig te zijn, met open deuren en een open 

hart, met aandachtige en concrete belangstelling.  

1.2 Een synodaal proces in ons bisdom  

In ons bisdom willen we werk maken van deze uitnodiging en die luisterende houding concreet 

gestalte proberen te geven. Meer dan een jaar lang gaan we daarom samen op weg.  

 

Bij het synodaal op weg gaan plaatsen we drie stappen centraal: 

1. Herkennen: luisterend aanwezig zijn, helpen herkennen wat jongeren ervaren.  

2. (ervaringen) interpreteren; elkaar bemoedigen.  

3. Kiezen: samen onderscheiden waar het op aan komt, keuzes maken.  

 

Het synodale proces in ons bisdom vindt plaats van oktober 2019 – oktober 2020. De lancering van 

het thema gebeurde reeds 20 september 2019. (https://www.kerknet.be/bisdom-

brugge/artikel/synodaal-proces-geeft-jongeren-een-stem-bisdom-brugge?microsite=250)  

 

We bevragen vijf pistes in ons bisdom:  

1. Parochies 

2. Onderwijs  

3. Jeugdbewegingen  

4. IJD-groepen 

5. Nieuwe bewegingen (Sint-Michielsbeweging, Youfra, Moeder van Vrede…)  

 

- Bij elke piste doorlopen we een traject:  

A. Begeleiders inlichten  

B. Gesprekken ter plekke                   LUISTEREN 

C. Bundeling van input 

D. Open beraad      INTERPRETEREN  

 

- De input wordt gebundeld van de vijf pistes.  

- Feestelijke slotmoment op 10 november 2020.  

- Onderscheiden van beleidslijnen.                                         KIEZEN  

https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/artikel/synodaal-proces-geeft-jongeren-een-stem-bisdom-brugge?microsite=250
https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/artikel/synodaal-proces-geeft-jongeren-een-stem-bisdom-brugge?microsite=250
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1.2.1 Hoe verloopt het bij de andere pistes?  

1. Parochies  

o Open beraad: we plaatsen dit samen met het open beraad van de IJD-groepen. Dit 

gaat door op 27 juni 2020 en krijgt ook de naam jongerentIJD.   

2. Onderwijs 

o Indienen van drie prioriteiten per school (tot aan de krokusvakantie)  

o Open beraad: FESTIVAL van de HOOP op 29 april 2020  

3. Jeugdbewegingen  

o Open beraad: JEUGD-in-BEWEGING op 31 maart 2020  

4. Nieuwe bewegingen  

o Open beraad: NU of NOOIT op 25 april 2020  

2 Piste IJD-groepen: concrete uitwerking  

Willen jullie meestappen in dit synodale proces?  

 

Luisterplekken creëren:  
‘Wat verwachten we van de kerk in ons bisdom?’  

 

- Afhankelijke van groep tot groep  

- Inspiratie op kerknet qua werkvormen:  

https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/artikel/synodaal-proces-geeft-jongeren-een-stem-bisdom-

brugge?microsite=250  

- Enkele voorbeelden:  

o Inspiratiedocument voor begeleiders gespreksgroep  

o Werkvorm van Youfra Heuvelland (happertje)  

 

2.1 Hoe zien jullie de gesprekken ter plekke?  

- We koppelen een luistergesprek aan een bestaande activiteit: bv. ontbijt waar de jongeren 

aan meehelpen.  

- Met flappen aan de slag gaan waarbij we vragen in groepjes stellen, deze antwoorden 

bundelen en verder in gesprek gaan.  

- Input op kerknet website gebruiken: werkvormen + concreet materiaal.  

- Plaatselijke gezinsgroep: programma voor ouders maar ook aparte activiteit voor jongeren 

waar. Tijdens deze activiteit in dialoog gaan met deze jongeren.  

- Vraag: tips formuleren wanneer een gesprek een gevoelig thema aanraakt – hoe hierop 

reageren?  

2.2 Info – en prioriteitenblad:  

Indienen via google form die wordt gemaakt. Dit werd in de groep heel handig bevonden, zowel 

voor de begeleiders als voor Nathalie en Severine.  

- We doen dit niet op papier, we denken aan de natuur!  

https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/artikel/synodaal-proces-geeft-jongeren-een-stem-bisdom-brugge?microsite=250
https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/artikel/synodaal-proces-geeft-jongeren-een-stem-bisdom-brugge?microsite=250
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2.3 Open beraad  

JongerentIJD (de ‘t’ maken we nog in de vorm van een kruis)  

 

We toetsten af bij de aanwezig groepen stelden vast dat een bijeenkomst op de dag van de 

zendingsviering (27 juni) ideaal uitkwam. Dit vindt plaats van 13 – 15uur. Men moet zich dan geen 

tweemaal verplaatsen en qua tijdstip in het jaar valt dit ook ideaal.  

 

Locatie: zaal in een nabijgelegen school? Tuin bisschopshuis?… Nathalie en Severine bekijken dit 

praktisch verder.  

2.4 Flysers/gebedskaarten  

Per groep kun je 20 gebedskaarten en flyers aanvragen, als je er nog extra wil hebben, kun je deze 

bijbestellen (en betalen).  

 

 


