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zaterdag 26 maart 2022  

 

 

Bij het verkondigen van het evangelie is een synodale kerk ‘samen op weg’. Hoe vindt dit 

‘samen op weg zijn’ plaats in je lokale kerk? Tot welke stappen nodigt de Geest ons uit om 

te groeien in dit ‘samen op weg zijn?’ 
 

Vanuit de verschillende geloofsgesprekken komt de waarde en het belang van enerzijds de 

Eucharistieviering als bron van kracht en geloof en als centrum van de persoonlijke omgang met 

God en van daaruit met de mensen, als ook het belang van de rituelen en de sacramenten naar 

voren. En anderzijds de waarde van oecumene en het samen vieren met andere Christenen. Maar 

ook de wens/noodzaak dat de liturgie voor de kerkbezoekers begrijpelijk is. Bidden en gebed en 

gebeden met woorden die begrepen worden horen ook bij het ‘samen op weg zijn’. Tevens wordt 

het grote belang van catechese benadrukt en ervoor te zorgen dat er geloofsoverdracht plaatsvindt 

van ouders naar kinderen, alsmede om (nieuwe) manieren te zoeken om kinderen en jongeren 

meer te betrekken bij de kerk en mensen die de band met het geloof zijn verloren te bereiken.  

 

De liefde tot God en de medemens staat centraal. Daarbij is het belangrijk om elkaar te ontmoeten 

in de vieringen maar ook daarbuiten met koffiemomenten en/of met bijbelgesprekken en andere 

gesprekken waarin diepgang wordt gezocht. Belangrijk is om in dialoog te zijn met elkaar, maar 

ook binnen de kerk als geheel. Kritische opmerkingen zijn er ten aanzien van de rol en roeping van 

vrouwen waarbij wordt aangegeven dat de band van Jezus met vrouwen net zo belangrijk is als 

met mannen. Maar ook hoe we als lokale kerk samen op weg kunnen gaan/zijn met de Kerk van 

Rome, terwijl anderzijds de kerk universeel is.  

 

De kerk is daar waar mensen samenkomen en vieren waarbij het van belang is om mensen uit te 

nodigen om samen te komen, waarbij het ons doel is om het goede nieuws/de blijde boodschap 

van het evangelie, te verkondigen. In het geloof is het belangrijk om aandacht en waardering te 

hebben voor elkaar, te luisteren en als bron van inspiratie de Heilige Geest. We mogen dankbaar 

zijn voor de vreugde die ons wordt gegeven. Het geloof is ook een inspiratiebron met als opdracht 

om onze talenten in te zetten. Bij de lokale kerk horen ook aandacht voor zieken, liturgie en 

diaconie in bijvoorbeeld verzorgingshuizen.  

 

Vanuit deze geloofsgesprekken een drietal oneliners die door de groepen zijn meegegeven:  

 Veel wegen die naar God leiden  

 Wijdere blik: meer dan het gebouw en de eigen gemeenschap 

 De band van Jezus met vrouwen is net zo belangrijk als met mannen  

 

 

Thema Vieren: Hoe inspireren gebed en liturgische vieringen jou in je dagelijks leven?  

 

Vieringen worden als zeer belangrijk ervaren. Daarbij worden vieringen als inspirerend ervaren 

wanneer er aansprekende liederen, teksten en gebeden in de viering worden gebruikt en de 

overweging is afgestemd op de actualiteit. Vieringen geven vertrouwen en hoop op de toekomst. 
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Het wordt als mooi en prettig ervaren wanneer de voorganger de kerkbezoekers kan en wil 

betrekken bij de viering. Het is belangrijk om in de viering gemeenschap te ervaren om 

geïnspireerd te worden. Vieringen waarbij (ouders en) kinderen aanwezig zijn hebben een andere 

sfeer en een duidelijke meerwaarde.  

 

 

Thema Medeverantwoordelijkheid voor missie: Hoe zie jij de missie van de kerk? Hoe denk 

jij daar een bijdrage aan te kunnen leveren? 

 

Het feit dat de kerk door alle eeuwen heen nog steeds bestaat, is een wonder. Het is belangrijk om 

met elkaar over geloof en de missie van de kerk te praten, niet alleen in de kerk maar ook 

daarbuiten en te zorgen voor geloofsoverdracht. En ook om samen te werken met andere 

gezindten vanuit een wederzijds respect. Het uitdragen van de missie van de kerk begint met het 

voorbeeld geven en voorleven wat er van ons wordt gevraagd, bijvoorbeeld in normen en waarden. 

Met vergevingsgezindheid en de mogelijkheid om opnieuw te beginnen.  

 

Vanuit het geloof is steun te vinden en het evangelie in je hart laten bezinken, zorgt voor een 

inspiratiebron en laat een dagelijkse uitdaging zien.  

 

Het is belangrijk om jongeren en kinderen te betrekken bij vieringen en hen aan te spreken met 

andere vormen. Het geloof uitdragen betekent ook laten zien dat het een blijde boodschap is. Dat 

kan bijvoorbeeld ook door moderne, ‘blije’ liederen.  

 

Het concreet handen en voeten geven aan de missie gebeurt bijvoorbeeld door inzamelacties voor 

de Voedselbank, kledinginzameling. Maar ook door samen te wandelen of filmavonden die 

georganiseerd worden.  

 We zijn allemaal kleine radertjes die samen bijdragen aan de missie van de kerk.  

 We zijn er (moeten er zijn) voor iedereen, geïnspireerd door de Heilige Geest.  

 

 

Thema Dialoog in kerk en samenleving: Welke mogelijkheden/kansen zie jij voor de dialoog 

in kerk en samenleving? Waar zie jij kansen om jouw verantwoordelijkheid op te nemen om 

samen met anderen mee te bouwen aan een kerkgemeenschap in dienst van de samenleving?  

 

Het is belangrijk om klein te beginnen, bij onszelf en in kleine gemeenschappen dichtbij. Er wordt 

ervaren dat de kerk onvoldoende zichtbaar is in de samenleving, dat het goed zou zijn om meer 

aanwezig te zijn op social media en een duidelijke boodschap uit te dragen wat de waarde en de 

boodschap van de kerk is. Vanuit de eigen identiteit kan er vervolgens ook contact zijn met 

anderen.  

 

Communicatie met jongeren is essentieel. Daarbij wordt aangegeven dat het belangrijk is om 

jongeren zelf te vragen wat hun verlangens zijn ten behoeve van de gemeenschap en daar ook 

naar te luisteren. Om aanwezig te zijn, waar de jongeren zijn.  

 

Voor de dialoog is het ook belangrijk om te luisteren ‘van onder naar boven’ en gebruik te maken 

van talenten van vrijwilligers maar ook om deze te vormen en bijvoorbeeld te ondersteunen met 

een vrijwilligerscoördinator. Wanneer er bezuinigd zou worden op de personele bezetting van 

pastoraal werkers, zou er geld beschikbaar kunnen zijn voor activiteiten in het kader van dit 

onderwerp en te zorgen voor de benodigde toerusting daarin.  
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Er is behoefte aan meer verbinding tussen werkgroepen, vrijwilligers en parochianen. Daarnaast is 

er behoefte aan één aanspreekbare pasto(o)r per parochie die herkenbaar, zichtbaar, verbindend 

en een aanspreekpunt is. Die kent de gemeenschap beter.  


