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Voor iedereen
Beste vrienden,

Het synodaal proces voorgesteld door paus Franciscus vraagt ons vandaag, waar we zijn,
samen met de mensen om ons heen om het beste van onszelf te geven. Het roept ons op
om naar de Heilige Geest te luisteren en samen op weg te gaan naar de Kerk van morgen.
Het verheugt mij dat deze uitnodiging op veel plaatsen gehoord is. De verslagen die ons
bereiken zijn zeer rijk: het is een geweldige uitdaging om er een synthese van te maken!

Nu staan we op de drempel van de derde fase van het synodaal proces in het Vicariaat
Brussel, met de volgende vraag om samen over na te denken: Hoe gaan we deze dromen
voor de Kerk verwezenlijken? Het antwoord zoeken we eerst in ons dagelijks leven, in de
Pastorale Eenheid, maar ook in het gezin, in de professionele sfeer of in onze
vriendenkring. Paus Franciscus zet de Kerk in beweging op lokaal niveau.

Wij stellen ook twee manieren voor om aan deze derde vraag te werken:

Diegenen onder jullie die in de Pastorale Eenheid de antwoorden op de eerste twee
vragen uitgewerkt en ontvangen hebben, kunnen starten vanuit hun verslag om de
manieren om deze dromen waar te maken te bespreken.

Een andere manier om samen op weg te gaan tijdens deze derde etappe is om na te
denken over de zeven vragen die we jullie in de bijgevoegde pagina’s voorstellen. Ze
werden door het synodale team opgesteld na het lezen van de meer dan 200 verslagen
die ons toegestuurd werden. Welke methode u ook kiest, we zouden graag de
samenvattingen van uw uitwisseling ontvangen: uw ideeën kunnen zeer nuttig zijn voor
andere gemeenschappen.

En goed nieuws voor wie weinig tijd heeft, we hebben besloten de datum voor het
versturen van uw samenvattingen te verlengen tot 30 juni, wetende dat de implementatie
tot ver na deze datum zal duren.

Wij ontmoeten u graag op zaterdagmiddag 4 juni voor de zendingsviering die ons werk
op feestelijke wijze zal bekronen. Maar jullie hebben het begrepen en ervaren, daar houdt
het niet op. We zijn geroepen om dit synodaal proces, de ervaring die we samen hebben
beleefd, voort te zetten. Na geluisterd en gereflecteerd te hebben over het Woord van
God, zijn we geroepen om samen te leven in de Kerk van morgen die nu al beetje bij
beetje vorm krijgt.

In verbondenheid

+ Jean Kockerols en het team "synode voor Brussel"
Nathalie Beurrier (coördinator), Dominique Coerten, Sylvia Hübel, Anne Périer



Reflectievragen
1. Hoe werken we toe naar een Kerk die een echte gemeenschap vormt,
gastvrij, inclusief, zichtbaar, goed verbonden met de wereld, verenigd in
diversiteit?

2. Hoe gaan we onze vieringen verzorgen?

3. Hoe gaan we het evangelie verkondigen?

4. Waar en hoe worden we gezonden om te dienen?

5. Hoe maken we onze getuigenis vandaag geloofwaardig?

6. Hoe kan synodaliteit in onze gemeenschap beleefd worden?

7. Wat is de verrassing die de Heilige Geest ons biedt vandaag?



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.

De Kerk “die erop uitgaat” is de gemeenschap van missionaire leerlingen die initiatief
nemen, die betrokken zijn, die begeleiden, die vrucht voortbrengen en feest vieren. (…) De
evangeliserende gemeenschap ervaart dat de Heer het initiatief heeft genomen, haar in de
liefde is voorafgegaan (vgl. 1 Joh. 4, 10) en daarom weet zij de eerste stap te zetten, weet
zij zonder vrees het initiatief te nemen, tegemoet te gaan, hen die ver zijn te zoeken en te
komen naar de kruispunten van de wegen om degenen die worden uitgesloten, uit te
nodigen. (…) Durven wij een beetje meer initiatief te nemen!

De pastoraal in missionair opzicht vereist van het gemakzuchtige pastorale criterium van
“men heeft het altijd zo gedaan” af te stappen. Ik nodig allen uit moedig en creatief te zijn
in deze taak de doelstellingen, structuren, stijl en methoden van evangelisatie van de eigen
gemeenschap opnieuw te overdenken. Een bepalen van de doeleinden zonder een
passend gemeenschappelijk zoeken naar de middelen om ze te bereiken is gedoemd zich
te vertalen in pure fantasie. (Paus Franciscus)

Handelingen hoofdstuk 2 (37-39.42)
Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere
apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige
leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw
zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte,
evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich
zal roepen.’
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
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BIJEENKOMST 3
Hoe zullen we deze dromen

waarmaken?



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 30 juni 2022
terug te sturen via email: synode@synodebxl.be
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