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For a synodal church
communion - participation - mission

Met het oog op een synodale Kerk
verbinden - deelnemen - uitdragen

een voorlegger omwille van een goed verstaan van het synodale proces

communion

als gelovigen door God met Hem en met elkaar verbonden. Een relatie die ten diepste geworteld is in Gods
trinitaire dynamiek, ons in Christus concreet wordt aangeboden en die in de Kerk geleefd wordt.
IKor. 12,12-30
participation

als gelovigen door God geroepen naar elkaar te luisteren en het Woord van de heilige Geest op het spoor te
komen en zo te werken aan de aspiraties van de Kerk.
IKor. 12,2-11
mission

als gelovigen door God uitgenodigd in de wereld te getuigen van zijn liefde voor de wereld en zo een bijdrage te
leveren aan de voortschrijdende evangelisatie als opdracht aan de Kerk gegeven.
IKor. 3,1-9

De Synode wil de mogelijkheid bieden door gesprek te leren van ervaringen om aldus Gods opdracht tot
evangelisatie scherper te verstaan en beter uit te voeren. De gezamenlijkheid eigen aan de synodale weg biedt
immers de mogelijkheid tot een diepere communio, tot een meer volledige participatie en tot een grotere
openheid voor de opdracht tot missionering. Deze Synode, als een uitdrukking van de synodaliteit van de Kerk
als zodanig, wil mogelijkheden onderzoeken en aanbieden de synodaliteit van de Kerk breder uit te werken en
dieper te verankeren in het leven van de Kerk.

Die doelstelling heeft specifieke consequenties. Het gehele Volk van God is op de missionaire opdracht van de
Kerk aan te spreken en dus zal het synodale proces, naast de eigen verantwoordelijkheid die de
Bisschoppensynode heeft, ook in het Volk Gods moeten worden uitgezet en wel als doel in zichzelf. Luisteren is
daarbij de methode, onderscheiden het doel en deelnemen de af te leggen weg. De inzichten en ervaringen die
dat oplevert vormen een waardevolle inbreng voor de Bisschoppensynode die plaats gaat vinden in oktober
2023.

Hoe vindt, met het oog op de opdracht tot evangelisatie die de Kerk van de Heer heeft ontvangen, vandaag de
dag het samen-onderweg-zijn op de verschillende niveaus van de Kerk plaats en waar liggen, naar ons inzicht, de
aanwijzingen van de Geest in dat samen-onderweg-zijn te groeien? Dat is de richtvraag van het synodale proces.
Het synodale proces is daarom een spiritueel proces van onderscheiding.

De uitwerking van het synodale proces op het niveau van de plaatselijke kerk mag verstaan worden als
consultatie. Doel daarvan is ervaringen en inzichten te verzamelen vanuit het brede palet van kerk-zijn in een
bisdom. Ter coördinatie van dit proces wordt een diocesaan contactpersoon aangewezen en wordt in ieder geval
gewerkt via de bestaande structuren van uitwisseling en overleg, die immers al een belangrijke uitdrukking van
de synodaliteit van de Kerk zijn.

Het synodale proces in ieder bisdom wil een ervaring bieden van onderling luisteren, van gezamenlijk
onderscheiden en van eendrachtig op weg zijn. Dat proces krijgt gestalte door aandacht te hebben voor drie
thema's:

- de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de missionering;
- de dialogale context van de missionering in Kerk en samenleving;
- de spirituele bron van de missionering.
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In het bisdom Rotterdam staan tussen oktober 2021 en maart 2022, naast de openingsmis op 17 oktober 2021,
de volgende momenten van overleg en uitwisseling gepland:
ontmoeting met de priesterraad;
ontmoeting met het moderatorenberaad;
ontmoeting met de REA;

ontmoeting met de DCI;
ontmoeting met de PCI-en;

ontmoeting via de bg onderwijs;
ontmoeting via de bg oecumene;
ontmoeting via de bg categoriaal pastoraat;
ontmoeting met religieuzen;

ontmoeting met de theologiestudenten via de rector van Vronesteyn;
ontmoeting met migrantengemeenschappen;
ontmoeting met de parochiebesturen (per vicariaat);
ontmoeting (oud)deelnemers (pre)marriage course.

De ontmoetingen worden gepland en voorbereid door de diocesane werkgroep met behulp van de middelen
daartoe aangereikt en vinden plaats onder eindverantwoordelijkheid van de bisschop, die ook de eindrapportage
verzorgt.

