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Synodaal proces met jongeren, bisdom Brugge 
In de pastorale beleidsbrief van ons bisdom is een van de prioriteiten  

“investeren in jongerenpastoraal”. Vooraleer dit concreet uit te werken,  

willen we naar jongeren en hun begeleiders luisteren en op die manier bouwen  

aan een pastoraal ‘met’ jongeren, eerder dan ‘voor’ jongeren. Dit is ook het grootste  

aandachtspunt dat weerklonk op de jongerensynode die in oktober vorig jaar in Rome werd 

gehouden en in de brief van Paus Franciscus, ‘Christus Vivit/Christus leeft’, over jongeren pastoraal. 

Op het Oriëntatiefeest en op de theologisch pastorale studiedag werd het synodaal proces voor ons 

bisdom voorgesteld. Via 5 trajecten zullen zoveel mogelijk jongeren en begeleiders hun stem kunnen 

laten weerklinken. Een van deze trajecten is de parochiepastoraal.  

 

Meewerken aan het synodaal proces vanuit uw federatie of pastorale eenheid. 
De synode heeft als doel jongeren aan het woord te laten. We willen hun mening horen over 4 

vragen: 

1. Wat vind jij belangrijk in je leven? Wat houdt je bezig? Wat maakt je gelukkig? Wat zijn je 

zorgen? 

2. Wat vind je belangrijk inzake geloof of zingeving? 

3. Wat betekent kerk voor jou? 

4. Wat wil je meegeven van zorgen, vragen, bekommernissen aan de bisschop en zijn ploeg? 

5. Hoe kan de kerk aan die zorgen, vragen, bekommernissen tegemoet komen? 

Zoals u merkt in de vraagstelling bouwen we op van beleving naar geloofsbeleving in de parochie. We 

zijn in die zin realistisch dat jongeren hun geloof beleven los van de (structuren van de) kerk. Maar 

toch willen we de vraag niet uit de weg gaan: hoe kunnen wij,  als parochie tegemoet komen aan hun 

vragen.  

De bedoeling is dat de antwoorden op de bevraging door u gebundeld worden. Er wordt een 

formulier opgemaakt waar u in enkele krachtlijnen kunt aangeven: 

1. Hoe u te werk bent gegaan. 

2. Wat de concrete output was van het gesprek. We vragen om dit te beperken tot 3 

prioriteiten. 

  



 

In welke vorm? 
De bedoeling is om bovenstaande vragen te behandelen in een open gesprek, met gelovige jongeren, 

niet-gelovige jongeren of beide groepen samen. We mikken op de doelgroep van 12 tot 30 jaar.  Er is 

geen vaste format voor dit gesprek, we willen u vrij laten in de aanpak van dit gesprek.  

We geven u wel enkele suggesties mee ter inspiratie: 

• Een pastoriegesprek:  Het team nodigt een groep jongeren uit in de pastorie voor een 

hartelijke ontmoeting en een gesprek. Het is belangrijk dat u de jongeren leert kennen en dat 

u de context schetst alvorens in te gaan op de vragen.  

• Een jongerenontmoeting: U zoekt contact met de jeugdraad van de gemeente of stad. 

Samen met hen organiseert u een ontmoetingsavond waar u ingaat op bovenstaande vragen.  

• Contacten met jonge ouders: Verloofden die zich voorbereiden op hun huwelijk, ouders van 

dopelingen zoeken contact met de parochie. Tijdens deze gesprekken neemt u de vragen ter 

hand en vraagt u hen naar hun mening. 

• Bevraging van teamleden/vrijwilligers: U nodigt teamleden of vrijwilligers uit die in gesprek 

willen gaan met hun (klein)kinderen. U verzamelt hun input en verwerkt deze tot 3 

prioriteiten die u wil doorgeven.  

U bent niet verplicht om een van bovenstaande formats te kiezen, we laten het graag over aan uw 

creativiteit en mogelijkheden. We horen het ook graag als u andere werkvormen hebt toegepast. 

Aarzel niet om ze door te geven aan uw begeleider. 

 

Het synodaal proces: timing 
We willen u de nodige tijd geven om met onze vragen aan de slag te gaan. Contacten leggen om de 

jongeren te verzamelen, zelf een bevraging opstarten, het verzamelen en verwerken van de 

antwoorden  op de verschillende (open) vragen, al deze stappen nemen de nodige tijd in beslag.  

We verwachten uw antwoorden, die u kan doorgeven via bijgevoegd formulier, tegen 31 maart.  

Nadat alle input verzameld is, gaan wij er mee aan de slag en verwerken alle resultaten van de 

parochiepastoraal. Daarna wordt u uitgenodigd met uw federatie of pastorale eenheid en enkele 

jongeren die meewerkten op een jongerencafé  op vrijdagavond 8 mei, 20u tot 22u.  


