Bijlage: Geloofsgesprekken en het synodale proces
Doe mee, kom in beweging! Dat is de uitnodiging van paus Franciscus aan ons allemaal in
voorbereiding op de bisschoppensynode van 2023.Graag nodigen wij u daarom uit om deel
te nemen aan een of meer geloofsgesprek(ken). Of over uw geloof een brief aan de Paus te
schrijven. Wat wij hiermee bedoelen en hoe u mee kunt doen, leest u in dit artikel.
De weg naar de 16-e algemene bisschoppensynode
De synode vindt plaats in 2023. De weg naar die synode verloopt in 3 fasen:
1. De eerste fase speelt zich af in de bisdommen en de parochies. Gelovigen zoals u en
ik kunnen onze ideeën ten aanzien van onze Kerk en ons geloof delen met anderen.
2. De uitkomst van de eerste fase vormt de input voor de tweede fase. In ieder continent
wordt besproken wat uit de bisdommen is ontvangen.
3. De derde fase is de uiteindelijke bisschoppensynode in Rome in 2023. Tijdens deze
synode worden de resultaten van de eerste fases besproken.
Onze bijdrage in de eerste fase
Paus Franciscus biedt ons de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de verdere
ontwikkeling van onze Kerk. Dit doen we in de vorm van een geloofsgesprek. Dit is een
gesprek waarin we spreken over vragen zoals:
• Wat inspireert jou in het geloof?
• Hoe kunnen wij kerk zijn?
• Doet jouw geloof ertoe in jouw dagelijks leven? / hoe speelt het geloof dan een rol?
• Hoe kan de kerk zijn, zodanig dat je met plezier in de kerk blijft?
De uitkomsten van het geloofsgesprek vatten wij samen tot één document. Dit bieden wij
aan, aan onze Bisschop.
Gaat u met ons samen op weg?
Graag nodigen wij u uit om mee te denken en mee op weg te gaan. Dit kan op de volgende
manieren:
• Op 25 april om 19.30 uur organiseren we een geloofsgesprek in de H. Antonius
Abtkerk in Chaam. Samen met andere belangstellenden gaat u, in kleine groepjes,
die avond in gesprek over bovenstaande vragen. Eindtijd van de avond is 21.30 uur.
Laat u ons uiterlijk 19 april weten of u deelneemt aan dit gesprek?
• Vindt u het prettiger om alleen na te denken over bovenstaande vragen? Dan kunt u
ook een “Brief aan de Paus” schrijven. U kunt uw brief dan uiterlijk 19 april sturen
naar communicatie@sint-jan-de-doper.nl. U kunt uw brief ook in de brievenbus van 1
van onze kerken stoppen. Vermeld dan “Brief aan de Paus – t.a.v.parochiebestuur”
op de envelop.
Wij hopen dat u gebruik wil maken van deze unieke mogelijkheid om met elkaar van
gedachten te wisselen over de toekomst van onze Katholieke Kerk.

