
 

 

VOORBEREIDING SYNODE 

BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM;  

PAROCHIE RK AMSTELLAND 
 

UITNODIGING 

  



 

UITNODIGING 
Wat fijn dat u geïnteresseerd bent in de synodebijeenkomst van onze parochie 

RK Amstelland op dinsdagavond 22 maart 2022. Hierbij ontvangt u enige 

informatie over de opzet; met achtergronden over het begrip synode en het 

inhoudelijke programma zoals wij dit op 22 maart voor onze parochie willen 

uitwerken. Wilt u zich definitief opgeven, dan graag voor 15 maart bij de 

coördinator van uw locatie. 

 

De bijeenkomst vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de Titus 

Brandsmakerk,  Westelijk Halfrond 1 in Amstelveen. Er is voldoende 

parkeergelegenheid voor de deur. Het programma is als volgt: 

 

19.00 uur  inloop met koffie en thee 

19.30 uur  welkom en korte toelichting programma 

19.35 uur  opening met meditatief moment in de kerkzaal 

20.00 uur  verdeling in groepen die in aparte ruimtes uiteengaan 

21.00 uur  plenaire terugkoppeling van de gesprekken 

21.30 uur  inhoudelijke afronding en afsluiting met informeel samenzijn 

 

Wij hopen u dan te begroeten voor een mooie avond vol inspiratie en 

uitwisseling. Heel graag tot dan! 

 

 

Met hartelijke groet, 

Pastoresteam parochie RK Amstelland 
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Het doel van de Synode is niet om 

documenten te produceren, maar om 

dromen te laten kiemen, profetieën en 

visioenen te stimuleren, hoop te laten 

opbloeien, vertrouwen te geven, wonden te 

helen, relaties te weven, een dageraad van 

hoop op te wekken, van elkaar te leren, en 

een positief denkbeeld te creëren dat de 

geesten verlicht, de harten verwarmt, en de 

handen versterkt ...  

(Paus Franciscus) 

BIJLAGE 1 

BETEKENIS SYNODE  
Paus Franciscus heeft de hele 

Kerk, van hoog tot laag, 

uitgenodigd om met elkaar na 

te denken over de vragen hoe 

de Kerk meer open en nabij kan 

zijn, een Kerk waarin ieder zich 

thuis voelt en kan participeren. 

Een kerk dus die echt 

gemeenschap is en missionair. 

En hij heeft gevraagd om dat te 

doen door samen te komen en 

naar elkaar te luisteren, te 

beginnen in de bisdommen, 

dekenaten en parochies en daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dat 

is geheel nieuw voor de Rooms-katholieke Kerk.  

We noemen dit een synode. En deze synode heeft als titel: ‘Voor een synodale 

Kerk: gemeenschap, participatie en zending’. Paus Franciscus wil hiermee 

zeggen dat synodaliteit een weg is, een traject, dat een geschenk is en een 

opgave: door gezamenlijk deze weg te gaan en te reflecteren over de 

afgelegde route zal de Kerk kunnen leren van wat zij zal ervaren. Ons wordt 

dus gevraagd om door samen onderweg te zijn te leren wat dat is. We worden 

synodaal door een synode te houden. 

 

Dit wil niet zeggen dat de Kerk een soort enquête gaat houden of een 

parlement is. Het gaat erom dat we door te luisteren naar elkaar ook leren 

luisteren naar de heilige Geest. Als de Geest er niet is, is het geen synode, 

heeft de paus gezegd. Daarom is ook het gebed van de synode zo belangrijk.  
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Het is het gebed dat vanouds werd gebeden in het Tweede Vaticaans Concilie1. 

Door ruimte te geven aan de heilige Geest die als een wind “blaast waarheen 

Hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt” (Joh. 

3, 8), staan we open voor de verrassingen die de Geest ons op de weg zal 

brengen. Het synodegebed staat achter in deze tekst. 

De bijeenkomsten in de bisdommen vormen de eerste fase van de synode die 

loopt tot oktober 2023. Het is de bedoeling dat deze eerste, diocesane fase 

van de synode voor alle mensen die eraan deelnemen een verrijkende ervaring 

mag zijn, een geloofsweg, een ontmoeting met de Heer, een aanraking van de 

heilige Geest. 

 

WERELDWIJD BESTAAT HET SYNODALE TRAJECT UIT DRIE FASEN:  

DIOCESANE FASE 

Op 17 oktober 2021 werd in alle bisdommen overal ter wereld het startsein 

voor de diocesane fase gegeven. Van de bijeenkomsten in ons bisdom wordt 

een verslag gemaakt dat naar de Bisschoppenconferentie wordt gestuurd. Van 

de zeven Nederlandse bisdommen gaat dan één gezamenlijk verslag naar 

Rome. 

CONTINENTALE FASE 

Op basis van de resultaten van de diocesane fase wordt een eerste 

werkdocument, een zogenaamd ‘Instrumentum laboris’, opgesteld dat vanaf 

het najaar van 2022 per continent wordt besproken in de 

bisschoppenconferenties. Die continentale fase duurt tot maart 2023. 

UNIVERSELE FASE 

De bevindingen van die continentale raadpleging worden in maart 2023 naar 

het algemene secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome gestuurd.  

 

1 Wereldwijde kerkvergadering van 1962 tot 1965 in Rome waar onder andere werd afgesproken dat de liturgie 

voortaan in de landstaal gevierd zou worden.  
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Dat publiceert in juni 2023 een tweede ‘Instrumentum laboris’, dat de leidraad 

zal vormen van de 16de Gewone Algemene Assemblee van de 

Bisschoppensynode in oktober 2023. 

 

PLAATSELIJK 

Naast het wereldwijde traject zal er ook in de parochies, in de dekenaten en in 

het Bisdom op verschillende manieren verslag worden gedaan van de synodale 

ervaringen en eventuele vervolgstappen die gezet gaan worden.  

 

SYNODEGEBED 
Wij staan voor U, Heilige Geest,  

terwijl wij bijeenkomen in uw naam.  

U alleen hebben wij om ons te geleiden,  

maak dat U thuis bent in ons hart;  

leer ons de weg die wij moeten volgen  

en hoe wij deze moeten gaan.  

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;  

laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.  

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,  

noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.  

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,  

opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven  

en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid  

en van wat juist is.  

Dat alles vragen wij U,  

die overal en in iedere tijd werkzaam bent,  

in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,  

in de eeuwen der eeuwen.  

Amen. 

 

                                                        Bisdom Haarlem – Amsterdam 
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BIJLAGE 2 

CENTRALE VRAAG EN KERNTHEMA’S  

De bisschoppensynode gaat over een centrale vraag: 

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’? 

De drie kernwoorden COMMUNIO, PARTICIPATIO EN MISSIO  zijn 

essentieel bij de bespreking van de centrale vraag en ook bij die van de 

kernthema’s. Voor elk van de kernthema’s en de vragen daarbij zou het 

goed zijn als bespreking plaatsvindt langs de lijn van deze drie 

kernwoorden van de synode. De kernthema’s vormen geen doel op zich, 

maar dienen als invalshoek om de centrale vraag te bespreken. 

We doen dit vanuit een grondhouding van 

ONTMOETEN, LUISTEREN EN ONDERSCHEIDEN 

Om te luisteren naar wat de Geest ons zegt zijn drie woorden van belang: 

ontmoeten, luisteren en onderscheiden. Dat is belangrijk: de Heer en 

elkaar ontmoeten en luisteren en onderscheiden wat van de Geest van 

God komt en wat niet. 

ONTMOETEN 

We nemen allereerst de tijd om elkaar te ontmoeten, om ons vertrouwd 

te voelen bij elkaar. Dat helpt ons in onze pogingen om de dingen te 

delen die ons na aan het hart liggen. 
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LUISTEREN 

Samen onderweg zijn kan alleen als we elkaars ervaringen en dromen 

proberen te begrijpen. 

We gaan in kleinere groepen uiteen en luisteren wat elke aanwezige wil 

inbrengen over het thema dat aan de orde is. Iedereen krijgt de kans om 

aan het woord te komen. De anderen luisteren hiernaar zonder oordeel 

of opmerkingen en proberen te verstaan wat hij of zij bedoelt. De 

deelnemers reageren niet op elkaar, maar vertellen ieder hun eigen 

verhaal. Na elke inbreng is het even stil voordat de volgende het woord 

krijgt. 

ONDERSCHEIDEN 

Na het luisteren proberen we te verstaan waar, in wat we gehoord 

hebben, de stem van de heilige Geest hoorbaar is en welke wegen zich 

hierin voor ons als Kerk openen. Dit gebeurt in een nieuwe ronde van 

uitwisseling in de groepen.  

Ontdekkingen van de deelgroepen worden meegenomen naar de plenaire 

groep, waarna benoemd wordt welke vragen en vruchten de bijeenkomst 

heeft opgeleverd. 
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KERNTHEMA’S  

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft de volgende kernthema’s 

gekozen: 

VIEREN 

‘Samen op reis’ kan alleen als dat gebaseerd is op gemeenschappelijk 

luisteren naar het Woord en de viering van de Eucharistie. We vieren ons 

geloof. Op welke manier inspireren gebed en liturgische vieringen ons en 

helpen ze om Gods nabijheid te ervaren, ons geloof te verdiepen en te 

groeien als gemeenschap van gelovigen? 

MEDEVERANTWOORDELIJKHEID IN DE ZENDING 

Synodaliteit staat in dienst van de missie van de Kerk, waarbij al haar 

leden worden opgeroepen om deel te nemen. We zijn allemaal 

missionaire leerlingen. Hoe is elk van ons geroepen om naar buiten te 

treden en missionaire leerling van Christus te zijn? 

DIALOGEREN IN KERK EN SAMENLEVING 

Dialoog vereist doorzettingsvermogen en geduld, maar maakt ook 

wederzijds begrip mogelijk. Wij zijn Christus’ leerlingen. Willen en durven 

wij Hem ter sprake te brengen in onze dialoog met elkaar, met mensen 

van andere kerken en religies en met de maatschappij? 

IN GROEPEN UITEEN 

Er zullen drie groepen worden gevormd die uiteen gaan om de hieronder 

genoemde vragen te bespreken. Elke groep bespreekt de centrale vraag, 

en vervolgens één van de drie andere. Er is een gespreksleider per groep, 

die later plenair kort verslag doet . 
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DE VRAGEN DIE BESPROKEN WORDEN 

DE CENTRALE VRAAG 

Welke ervaring in jouw lokale kerk komt naar voren als je nadenkt over ‘samen 

onderweg zijn’? 

Welke vreugde heb je hieraan beleefd?  

Welke moeilijkheden en obstakels?  

Welke inzichten heeft het opgeleverd?  

 

VRAGEN BIJ [DE/HET KERNTHEMA('S)] 

VIEREN (GROEP 1) 

Het vieren van de Eucharistie en het samen bidden helpen ons om Gods 

nabijheid te ervaren, ons geloof te verdiepen en te groeien als gemeenschap 

van gelovigen. 

Hoe helpen gebed en liturgische vieringen ons om Gods nabijheid te ervaren? 

Hoe helpen ze om te groeien als gemeenschap van gelovigen?  

 

MEDEVERANTWOORDELIJKHEID IN DE ZENDING (GROEP 2) 

Op basis van het doopsel is elk van ons medeverantwoordelijk voor de opbouw 

van de kerk al naar gelang onze roeping en talenten, zowel binnen de kerk als 

naar buiten. 

Wat maakt dat wij ons geroepen voelen om deel te nemen aan de missie van 

de Kerk?  

Wat helpt ons als gelovigen om die opdracht tot zending in de praktijk te 

brengen?  

DIALOOG IN KERK EN MAATSCHAPPIJ (GROEP 3) 

Wat zijn in onze gemeenschap de plaatsen en manieren van dialoog?  

Hoe bevorderen we samenwerking tussen parochies en andere 

gemeenschappen zoals religieuzen, lekenverenigingen en bewegingen, enz.?  
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Hoe gaan wij in dialoog met andere sectoren binnen de samenleving en leren 

we van deze sectoren: politiek, economie, cultuur, maatschappelijk 

middenveld, de armen?  

 

TERUGKOPPELING EN AFRONDING 

 

We verzamelen in de ontmoetingsruimte en delen met elkaar wat in de 

afzonderlijke groepen besproken is. 

Deken Jongerden rondt de bijeenkomst af met een samenvatting en 

vooruitblik naar de toekomst. 

 


