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Voor iedereen
Beste vrienden,

We hopen dat de Heer aan het begin van dit nieuwe jaar ieder van jullie kleine maar rijke
tekenen geeft van zijn liefdevolle aanwezigheid.

Het synodale proces, gewenst door paus Franciscus voor de hele Kerk, gaat een zeer
belangrijke fase in voor onze Kerk in Brussel!

Sinds oktober vorig jaar hebben zich veel groepen verzameld, onder bijna elke kerktoren,
maar ook in rusthuizen, in gevangenissen, in religieuze gemeenschappen en elders. Meer
dan 2.000 mensen (lage schatting!) namen de tijd, in gebed en liefdevol luisteren, om hun
kijk op de Kerk te delen, vooral die van onze stad. Heel veel reacties, heel gevarieerd en
heel rijk, hebben ons bereikt, waarvoor onze hartelijke dank. Een samenvatting van deze
reacties is in ontwikkeling en zal later dit jaar gepubliceerd worden, samen met de
samenvatting van wat volgt.

Nu gaan we de tweede fase in, met een vraag die ons het meest interesseert: Wat zijn onze
dromen voor de Kerk in Brussel? In de bijlage vindt u de praktische handvatten voor een
bijeenkomst over dit onderwerp, met dezelfde principes als de eerste keer. We moedigen
iedereen aan om echt de tijd te nemen om te bidden en naar elkaar te luisteren. Dat is
immers de grondervaring van dit proces, net zoals ooit voor de pelgrims op weg naar
Emmaüs.

Voor diegenen onder u die nog niet aan deze reis zijn begonnen, raden we u aan om door
te gaan naar de tweede vraag.

Het belangrijkste is dat we uw reacties ontvangen vóór de start van de vastentijd, 2 maaart.
Het is daarom tijd om overal synodale bijeenkomsten te plannen!

Wij herinneren u eraan dat we u van tijd tot tijd een Nieuwsbrief over de Synode in Brussel
sturen, waarin we ons enthousiasme en getuigenissen met u delen. U vindt een recent
gepubliceerde video op de website van het Vicariaat : https://www.kerknet.be/vicariaat-
brussel/video-informatie/een-synode-om-te-luisteren-naar-elkaar?microsite=246.

Op weg ! Moge de Heilige Geest ons allemaal inspireren! Bedankt voor uw vertrouwen.

Het team "synode voor Brussel"
Nathalie Beurrier (coördinator), Dominique Coerten, Sylvia Hübel,

Anne Périer, + Jean Kockerols



Verloop van de tweede bijeenkomst
(te houden vóór 2 maart 2022)

Deze voorstellen voor de animatie zijn slechts een hulpmiddel om het project voor te
stellen. Begeleiders zijn vrij om ze aan te passen en te verrijken met behoud van het
oorspronkelijke doel.

• Het is belangrijk om iedereen heel hartelijk te verwelkomen

• Iemand deelt een exemplaar van de bijgevoegde bladzijde uit, dat een zin van Paus
Franciscus evenals de passage uit de Schrift ( Johannes 13, 4…35) inhoudt.

• De verantwoordelijke begint de bijeenkomst met de suggestie om tot de Heilige
Geest te bidden (zie gebed in bijlage). Zij/hij stelt de betekenis van een synodaal
proces voor en het verloop van de bijeenkomst, in het bijzonder hoe de kleine
groepen moeten samengesteld worden (laat deze keuze over aan de organisatoren).
Het is aangeraden om een maximum van 10 personen te hebben.

• Vervolgens wordt de bijbeltekst hardop voorgelezen.

• De begeleider nodigt uit om 15 minuten persoonlijke tijd te nemen, ter plaatse of
indien mogelijk op een meer inspirerende, stille plek, en de bijbeltekst ( of de zin van
Paus Franciscus) meerdere keren langzaam te herlezen en zich erdoor te laten raken.

• Hierna gaan we in een kleine groep zitten, in een omgeving die gepast is om goed te
kunnen luisteren. De groep komt samen voor 30 minuten en iedereen neemt het
woord (als zij/hij dat wil) en deelt wat haar/hem raakt in deze tekst. We luisteren naar
elkaar, zonder te onderbreken!

• Als het tijd is, eventueel na het signaal van een bel, verdeelt de begeleider van elke
groep de vraag: Wat zijn onze dromen voor de Kerk in Brussel? Wij nemen hiervoor
opnieuw 15 minuten stille tijd. Wie wil kan rond deze vraag enkele aantekeningen
maken.

• Aan het einde van deze persoonlijke tijd komt de kleine groep weer samen voor 30
minuten en iedereen neemt het woord (als ze dat wensen) over de gestelde vraag. We
luisteren naar elkaar, zonder elkaar te onderbreken! Indien gewenst doen we nog een
tweede ronde en delen we wat ons raakte in de woorden van de andere, opnieuw
zonder te onderbreken.

• Iemand is verantwoordelijk voor het maken van aantekeningen. De samenvatting (in
maximum 7 punten) komt op het voorgestelde document (in bijlage).

• Tot slot ontmoeten we elkaar voor een kort gebedsmoment (bijvoorbeeld het Onze
Vader en/of een lied) en een zegen.

• Daarna kunnen wij de datum van de derde bijeenkomst (tijdens de Vasten) al bekend
maken.

• Naar wens (maar met respect voor de geldende coronamaatregelen), kunnen wij de
sessie met een glaasje openen of beëindigen.

‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’
(Matteüs 18:20)



De animatie van een gespreksgroep
De begeleiders van de kleine groepen zijn een essentieel onderdeel van het succes
van ons synodeproces. Hun belangrijkste taak bestaat erin het delen en de dialoog
te vergemakkelijken op een manier die grenzen stelt, maar ook gevoelig is voor de
leiding van de Heilige Geest in Zijn volk. Een goed geanimeerde uitwisseling stelt de
deelnemer in staat om nieuwe ideeën te verkennen en tegelijkertijd de bijdragen van
anderen te herkennen en te waarderen. Hier zijn enkele tips om een gastvrije
omgeving te bevorderen en de groep op het pad van wederzijds luisteren te houden:

Herinner duidelijk de doelstellingen van dit proces in het welkomstwoord:
• het delen van de ervaringen van de aanwezigen, zonder een consensus te beogen
• door het wederzijds luisteren en uitwisselen, wordt de deelgroep een plaats om

synodaliteit te leren
• de enige missie van de begeleider is om voor een klimaat van vertrouwen en het goed

functioneren van de groep te zorgen

Basisregels voor het gesprek
• spreek in de "ik"-vorm in plaats van formules zoals "men, of wij", deel persoonlijke

ervaringen in plaats van algemene uitspraken te doen
• benadruk de waarde van het luisteren naar verschillende perspectieven als een

essentieel onderdeel van het synodaal proces
• geef het woord aan alle deelnemers (als u te spraakzame deelnemers tegenkomt die

het verloop van de bijeenkomst verstoren, zet het gesprek terug in de bedoelde
richting)

Houdingen die aangemoedigd moeten worden in de gespreksgroep
• onthaal wat iedereen wil zeggen, zonder oordeel of opmerkingen
• probeer geen gelijk te krijgen of de anderen te overtuigen
• bevorder het luisteren, de wederzijdse verrijking en het onthalen van verschillen
• zie de momenten van stilte als een tijd waarin de Geest waait



Wij staan voor U, Heilige Geest, in Uw naam komen we samen.
U die onze raadgever zijt, kom tot ons, sta ons bij, woon in onze harten.
Leer ons wat we moeten doen en toon ons de weg die we samen moeten volgen.
Behoed ons ervoor, kwetsbaar en zondig als we zijn,
de richting kwijt te raken en verwarring te veroorzaken.
Laat niet toe dat onwetendheid ons op het verkeerde pad brengt.
Geef ons de gave van onderscheiding: dat we ons laten leiden door wat waar en goed is
zonder dat vooroordelen onze daden beïnvloeden.
Breng ons tot eenheid in U: dat waarheid en gerechtigheid ons tot gids zijn op de weg
naar het eeuwig leven.
Dit vragen we U, Gij die werkt in alle tijden en alle plaatsen, in gemeenschap met de
Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

“Kom, laten we praten, laten we durven dromen… geen kleine persoonlijke en
zelfvoorzienende dromen, maar samen dromen, groots dromen”. (Paus Franciscus)

Evangelie volgens Johannes hoofdstuk 13 (4…35)

Jezus stond van tafel op, legde zijn bovenkleren af en bond een linnen schort om zijn middel.
Daarna goot Hij water in een waskom en begon Hij de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij
droogde ze af met de schort om zijn middel. Zo kwam Hij bij Simon Petrus. ‘Heer,’ zei deze,
‘gaat U mij de voeten wassen?’ Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Wat Ik doe, daar heb je nu geen
begrip van; later zul je het begrijpen.’ Petrus hield vol: ‘Nooit in der eeuwigheid zult U mij de
voeten wassen!’ Maar Jezus zei: ‘Als Ik je voeten niet mag wassen, hoor je niet bij Mij.’ [...]

Toen Hij hun voeten had gewassen en zijn bovenkleren had aangetrokken, nam Hij weer aan
tafel plaats en zei: ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Jullie noemen Mij meester en Heer, en
terecht, want dat ben Ik. Welnu, als Ik, jullie Heer en meester, jullie voeten heb gewassen, dan
behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie het voorbeeld gegeven: je moet
doen zoals Ik voor jullie heb gedaan. […] Nu je dat weet: gelukkig ben je als je er ook naar
handelt. […]

Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt. Met de liefde die Ik jullie heb
toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben. Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie
leerlingen van Mij zijn: als jullie onder elkaar de liefde bewaren.’
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BIJEENKOMST 2
Wat zijn onze dromen voor

de Kerk in Brussel?



Welke zijn de 7 belangrijkste elementen die naar boven kwamen
tijdens de bijeenkomst ?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Datum Plaats Aantal groepsdeelnemers

Gelieve uw samenvatting vóór 2 maart, begin van de Vastentijd,
terug te sturen via email: synode@synodebxl.be

of post: SYNODOS – Pastoraal Centrum, Vlasfabriekstraat 14, Brussel 1060
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