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1. Korte inleiding  

 

Een synode: wat? En ook bij ons? 
 
In een eerste fase is het goed om in het gespreksgroepje het synodaal proces, dat van oktober 2019 tot 

en met oktober 2020 in ons bisdom loopt, te situeren. Je kan daarvoor kort stilstaan bij volgende vragen: 

• Wat is een synode? 

Synode betekent letterlijk ‘samen op weg gaan’. Een synode is eigenlijk een (kerkelijke) bijeenkomst 

van mensen die nadenken en uitwisselen over een bepaald thema, maar die vooral goed proberen 

naar elkaar te luisteren. Op wereldniveau zijn het bisschoppen die in Rome verzamelen (men noemt 

ze synodevaders), bv. in 2015 over het gezin of in 2019 over de jongeren. Maar men kan ook lokaal 

zo’n bijeenkomst organiseren. 

 

• Wat gebeurt er na een synode in Rome? 

Na een synode schrijft de paus een post-synodale exhortatie. Dat is eigenlijk een brief waarin hij zijn 

bevindingen van de luistergesprekken tijdens de synode noteert en waarin hij de gelovigen 

aanmoedigt om bepaalde zaken in de praktijk te brengen. De brief die de paus na de jongerensynode 

schreef, gaf hij de titel ‘Christus leeft!’. 
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• Wat is de expliciete vraag van de paus na de jongerensynode in Rome in oktober 2018? 

De synodevaders hebben goed naar jongeren geluisterd en zijn tot het inzicht gekomen dat de Kerk 

samen met de jongeren moet bouwen aan de toekomst. Jongeren moeten actief betrokken worden. 

Maar omdat de situaties per land en streek zo verschillend zijn, moet er lokaal concreet gekeken 

worden hoe jongeren actief betrokken kunnen worden in de kerk. De paus vraagt uitdrukkelijk om het 

synodale proces over jongerenpastoraal in onze lokale gemeenschappen verder te zetten. 

 

• Waarom organiseert bisschop Lode en zijn beleidsploeg een synode in het bisdom Brugge? 

Jongerenpastoraal is prioritair in ons bisdom. De bisschop en zijn beleidsploeg willen investeren in 

jongerenpastoraal. Maar ze willen zelf niet beslissen welke beleidslijnen ze zullen trekken, maar willen 

deze beslissing laten dragen door de stem van de jongeren. Ze willen luisteren naar de verwachtingen, 

vragen en bedenkingen van jongeren. Op die manier beantwoorden ze ook de vraag van de paus om 

lokaal een synodaal proces op gang te trekken. 

 

• Hoe wordt er in ons bisdom concreet te werk gegaan? 

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk jongeren de kans te geven om hun stem te laten horen. 

Daarom zijn er 5 pistes uitgestippeld. 

Luisteren naar jongeren en hun begeleiders in  

▪ parochies, 

▪ scholen, 

▪ jeugdbewegingen, 

▪ IJD-groepen, 

▪ en alle andere jongerenbewegingen. 

Per piste zijn er volgende stappen: 

▪ begeleiders inlichten en vragen of ze bereid zijn mee te werken, 

▪ gesprekken ter plekke (= in scholen, jeugdbewegingen, …) organiseren, 

▪ bundeling van de input die de jongeren geven, 

▪ organiseren van open beraad: bijeenkomst waarop een afvaardiging van jongeren hun 

verwachtingen en bedenkingen mogen toelichten en waarop ze in gesprek gaan met de 

bisschop en mensen van de beleidsploeg. 

 

De informatie uit de 5 pistes wordt verzameld en voorgesteld op een feestelijk slotmoment op 10 

november 2020. Op basis van deze informatie zal de bisschop en zijn beleidsploeg beleidslijnen 

filteren.  
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Op 

 

https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/artikel/ 

synode-geeft-jongeren-een-stem-bisdom-brugge 
 

vind je nog veel meer informatie, filmpjes,… 

 

 

Belangrijk is ook om volgende zaken mee te geven: 

 

• Jongeren mogen hun verwachtingen en bedenkingen omtrent kerk en geloof formuleren aan de 

bisschop van Brugge en zijn beleidsploeg. Het gaat dus over een lokaal initiatief. Het is goed dat de 

jongeren beseffen dat bepaalde zaken in de kerk niet op lokaal niveau veranderd kunnen worden. 

• De jongeren krijgen een unieke kans om hun stem te laten weerklinken. De groep is niet bijeen om 

bepaalde standpunten over kerkelijke onderwerpen te geven, maar de deelnemers krijgen de kans om 

hun verwachtingen omtrent kerk en geloof te formuleren. De bisschop en de mensen van de 

beleidsploeg zijn bereid om met een grote ontvankelijkheid naar de jongeren te luisteren. 

 

Deze inleidende fase hoeft zeker niet langer dan 10 minuten te duren maar is wel noodzakelijk voor de 

deelnemers van de gespreksgroep om de context te begrijpen waarin ze antwoorden kunnen geven op de 

gestelde vraag door de bisschop en zijn beleidsploeg. 
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2. Gespreksronde 
 

Wat verwachten we van de kerk in ons bisdom? 
 

De hoofdbedoeling van het gesprek is proberen een antwoord te vinden op de centrale vraag: 

 

 

WELKE PRIORITEITEN/VRAGEN/ZORGEN WILLEN WIJ, JONGEREN,  

DOORGEVEN AAN DE BISSCHOP EN ZIJN MEDEWERKERS?  

Als jongeren verwachten we van de Kerk in ons bisdom dat... 

 

 

Fase 1 (10’) 
Om het gesprek op gang te trekken, kan je 4 flappen in het lokaal leggen. Op die flappen noteer je in het 

midden een thema. Enkele mogelijke thema’s zijn: 

- grote levensvragen 

- bijbel en Jezusverhaal 

- symbolen en rituelen  

- waarden en normen 

Je kan natuurlijk ook andere thema’s aan bod laten komen en/of een blanco flap gebruiken. In een eerste 

fase laat je de deelnemers rond die thema’s schrijven wat spontaan bij hen opkomt. 

 

Fase 2 (50’) 
Daarna kan je met elkaar in gesprek gaan over wat de deelnemers op de flappen noteerden. Het is de 

bedoeling om goed naar elkaar te luisteren, zodat de verwachtingen juist worden aangevoeld. De 

gespreksleider heeft hier een belangrijke rol. Het is immers niet de bedoeling om uit te monden in een 

klaagzang of om bepaalde standpunten te verdedigen. Wanneer zich dat toch voordoet, probeert hij de 

negatieve tendens positief om te buigen en te zoeken welke verwachting van de jongere t.o.v. de kerk 

erachter steekt. Dit kan bv. met het eenvoudig zinnetje: “En wat verwacht je nu dat de Kerk daarvoor zou 

doen? Of… wat kan de Kerk voor jou en voor jongeren vandaag betekenen?” 

 

Het is ook belangrijk om een open sfeer van vrij denken te creëren. Elke inbreng is welkom en in deze fase 

stellen we ons oordeel nog uit. De deelnemers respecteren elkaars privacy, iedereen is gelijk voor de wet 

en niemand wordt op een inbreng afgerekend. Een creatief en eerder niet-logische inbreng kan  bij een 

andere deelnemer soms nieuwe ideeën doen ontkiemen. 

 

Fase 3 (10’) 
Wellicht zullen er veel zaken naar boven komen. Het is de bedoeling om er een drietal door te geven aan 

de bisschop en de beleidsploeg. Een mogelijke werkwijze is om op het einde van het gesprek de 

verwachtingen, vragen, zorgen, … op te lijsten. De moderator kan ze eventueel op een nieuwe flap 
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noteren. Daarna krijgt elke deelnemer een aantal gekleurde post-its die hij/zij naast de verschillende items 

kleven: groen is zeker prioritair; oranje is belangrijk, maar toch wat twijfel; rood is helemaal niet prioritair.  

Er volgt nog een korte groepsbespreking: 

- Leggen we de rode initiatieven aan de kant? 

- Zijn we het eens dat de groene prioritair zijn? 

- We beslissen welke oranje we wel of niet behouden. 

Zo komt de groep tot een samenvatting van enkele prioriteiten die ze aan de bisschop en zijn beleidsploeg 

zullen doorgeven 

 

3. Tot slot… 
 

Er zijn verschillende mogelijkheden om af te ronden: 

- Indien er meerdere gespreksgroepjes naast elkaar aan het werk waren, is het goed dat ze van elkaar 

horen wat het resultaat van het gesprek is geworden. Elke moderator kan een korte samenvatting 

geven (de prioriteiten noemen en toelichten bv.). De moderatoren vullen nadien het feedback-

rapport in. U bepaalt zelf of u alles bundelt in een document, of u meerdere documenten invult en 

doorstuurt. 

- De moderator kan ook samen met de deelnemers van zijn gespreksgroep het feedback-rapport 

invullen. 

Vergeet ook niet om op het einde van deze sessie te polsen wie bereid is om mee te gaan naar het open 

beraad “jeugd-in-beweging”op 31 maart 2020 om 19u30 in het bisschopshuis te Brugge. 

 

 

 

ENKELE AANDACHTSPUNTEN: 

- Let erop dat de gespreksgroepen niet te groot zijn, een 20-tal personen 

is het maximum. 

 

- Een goede moderator is belangrijk. Het gesprek wordt het best geleid 

door iemand die zich thuis voelt in deze materie en die zich daarop 

wil/kan voorbereiden. 

 

- We voorzien anderhalf uur voor de hele werkvorm. U kan natuurlijk 

creatief met dit inspiratiedocument omgaan. 

 

- Indien u nog vragen heeft of extra hulp wenst, neem gerust contact op met de verantwoordelijken 

van de jeugddienst van ons bisdom: 

severine.verhulst@bisdombrugge.be of nathalie.verstraete@bisdombrugge.be 

  

mailto:severine.verhulst@bisdombruge.be
mailto:severine.verhulst@bisdombruge.be
mailto:nathalie.verstraete@bisdombrugge.be
mailto:nathalie.verstraete@bisdombrugge.be
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FEEDBACK-RAPPORT 
 

GEGEVENS van de GROEP - JEUGDBEWEGING 

Naam van de jeugdbeweging: ..........................................................  Naam van de groep: ............................................................................. 

Naam verantwoordelijke/leider: ...................................................  Mailadres: ...................................................................................................... 

 

HOE ZIJN JULLIE TE WERK GEGAAN? (max. 10 lijnen) 

Aantal deelnemers: ..................................................................................................................................................................................................................... ...... 

Leeftijd van de deelnemers: ......................................................................................................................................................................................................... 

Waar en wanneer hebben jullie dit gesprek gevoerd? .............................................................................................................................................. 

Hoe zijn jullie concreet te werk gegaan? ............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ................ 

.................................................................................................................................................................................................................................................. ........................ 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

WELKE DRIE PRIORITEITEN/VRAGEN/ZORGEN GEVEN JULLIE DOOR AAN DE BISSCHOP EN ZIJN 
MEDEWERKERS? Als jongeren verwachten we van de Kerk dat... 
1. ............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... 

Toelichting: ............................................................................................................................... .............................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................. ...................................................................................................................................... 

Toelichting: ............................................................................................................................... .............................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... 

Toelichting: ....................................................................................................................................................................................... ......................................................  
 

Terugbezorgen tegen 28/02/2020 via google-form of severine.verhulst@bisdombrugge en nathalie.verstraete@bisdombrugge.be. 
VAN HARTE WELKOM OP DE OPEN AVOND: “JEUGD-IN-BEWEGING” op 31 maart 2020 om 19u30 in het bisschopshuis, H. Geestraat 4 te Brugge. 
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Ook in te vullen via een google form: https://forms.gle/dPk3hKXs6rBzJZVM8 
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Van harte dank voor jullie inzet en medewerking! 

 

 

nathalie.verstraete@bisdombrugge.be 

severine.verhulst@bisdombrugge.be 
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