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Toelichting / bijlage bij het gespreksverslag  

 

1. Dagopzet  

Op zaterdag 26 maart was er van 9.30-16.00 uur een bezinningsdag in de St. Stephanuskerk en de 

Stefanshof in Borne in het kader van het synodaal proces van de drie samenwerkende parochies. 

 

Er waren 32 deelnemers en er is gesproken over de thema’s van de synodale kerk. De dag is 

geopend met een Eucharistieviering. Na een kopje koffie/thee zijn de deelnemers in vijf groepen 

uiteengegaan. Daarbij is in het ochtendprogramma aandacht besteed aan de centrale vraag over 

het ‘samen op weg zijn’.  
 

‘s Middags werden de drie door de Nederlandse bisschoppen gekozen thema’s (vieren-

medeverantwoordelijkheid voor missie-dialoog in kerk en samenleving) uitgediept. Er zijn 

geloofsgesprekken gevoerd met inspiratie vanuit de Heilige Geest waarbij geluisterd is naar elkaar 

en er ruimte en aandacht was voor ieders ervaring, beleving hoe verschillend deze ook waren.  

 

2. Deelnemers  

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de deelnemers, waarbij opvalt dat de helft van de 

deelnemers in de leeftijdscategorie van 70 tot 79 jaar oud valt.  

 



Daarnaast zijn vrijwel alle deelnemers regelmatige kerkgangers en daarnaast ook actief (als 

vrijwilliger of beroepskracht) binnen de lokale kerk.  

 
De meeste deelnemers kwamen uit de parochie in Hengelo.  

 
3. Verscheidenheid  

 

Uit de geloofsgesprekken is gebleken dat de centrale vraag en de thema’s een grote 
verscheidenheid aan reacties, ervaringen en aandachtspunten hebben opgeleverd. Elke groep heeft 

andere accenten gelegd in wat er besproken is en wat er belangrijk is gevonden. Deze punten zijn 

door de groep puntsgewijs op een groot vel geschreven. Deze punten zijn samengevat tot het 

gespreksverslag op de centrale vraag en de drie thema’s die door de Nederlandse bisschoppen zijn 
aangereikt.  

 

Het was een inspirerende dag waarop veel is besproken en is geluisterd naar elkaar en de Heilige 

Geest. 


