sengemeenschap. Het kan niet
anders, dan dat ons geloof in
het evangelie van Jezus Christus
invloed heeft op onze verhouding tot de medemens. Over die
geloofservaringen mag het gaan
in deze bijzondere uitwisseling.

Ontvankelijk zijn
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De synode gaat
van start in
onze parochies
Samen op weg
In oktober van 2021 heeft paus
Franciscus in Rome de synode
geopend, een uniek gebeuren
dat op wereldwijde schaal zal
plaatsvinden. Het woord synode
komt van het Griekse woord
‘sunodos’ wat ‘bijeenkomst’ of
‘vergadering’ betekent. Het
woord is een samentrekking van
‘sun’ (samen) en ‘(h)odos’ (weg,
pad). Het is te vertalen met ‘samen op weg gaan’. In alle landen
gaan bisschoppen, pastores en
gelovigen met elkaar in gesprek.
Ook de Nederlandse katholieken
doen eraan mee.

Geloofsgesprek
Het synodaal proces is bedoeld
om het geloofsgesprek binnen de kerk (weer) op gang te
brengen en blijvend te stimuleren. Dat zie je ook terug in de
gespreksthema’s die zijn aangereikt: die beginnen bij luiste-

ren en ontmoeten en bewegen
pas daarna in de richting van
vormgeven en organiseren. Wat
beweegt ons, wat inspireert ons,
wat is ons beeld van de mens
en van de wereld, wat betekent
het geloof in Christus voor ons
dagelijkse leven? Het gaat kort
gezegd om ieders ‘heilige verhaal’ waaraan kracht, energie
en richting wordt ontleend. Dat
met elkaar te delen, is al een
verrijking op zichzelf. In alle
vrijheid krijgt u de gelegenheid
om uw manier van geloven te
verwoorden, zonder dat u zich
hoeft te verdedigen. Voor u een
unieke kans om te getuigen van
uw geloof.

Dicht bij het leven
Wij hebben als christenen allemaal onze eigen insteek als
het gaat om de invloed van het
evangelie op ons dagelijks
leven. Wat doe ik wel en wat
niet?
Wat vind ik belangrijk? Wat
is mijn manier om antwoord
te geven op de uitdaging van
het evangelie? Tegelijk maken wij deel uit van de men1

Iedereen wordt uitgenodigd
om vanuit persoonlijke geloofservaring te spreken en dat met
andere gelovigen te delen.
Daarbij past een luisterende
houding. Wij vermijden een
discussie en zelfs een gesprek,
maar luisteren aandachtig naar
de geloofsbeleving van de ander.
Door die ontvankelijke houding
komt er ruimte voor de werking
van Gods Heilige Geest.

Gebed
De paus nodigt ons uit om op
het spoor te komen wat de Heilige Geest ons te vertellen heeft.
Daarom zullen onze bijeenkomsten telkens worden geopend
met het gebed: ‘Wij staan voor
U, Heilige Geest’. Over heel de
wereld wordt dit gebed aan het
begin van iedere synode bijeenkomst gebeden.

Bijeenkomsten
Ook in onze parochies krijgt het
synodaal proces een invulling.
Het pastoraal team geeft daartoe de aanzet. Een overzicht van
de bijeenkomsten vindt u op de
volgende bladzijde. Daarin kunt
u zien waar en wanneer kunt
aansluiten in uw eigen parochie.
U bent van harte welkom!

Schetsen
De vrucht van de synode zal
bestaan uit schetsen van het
gelovige leven van katholieken
vanuit alle kerkprovincies in de
wereld. Van al die verschillende
manifestaties van gelovig leven
weten wij eigenlijk heel weinig,
omdat er niet eerder zo nadrukkelijk en op zo’n grote schaal
naar is gevraagd. Die schetsen
kunnen ons helpen om elkaar als
gelovigen wereldwijd beter te leren verstaan. Het zijn daarnaast
ook kostbare bronnen voor paus
en bisschoppen als zij een weg
zoeken naar de kerk van de
toekomst.

SYNODE 2021-2023
Doet u mee?
____________________________________________________________

THEMA’S
1 Tochtgenoten
2 Dialoog met kerk en samenleving
3 Vieren

Vervolg
Van alle bijeenkomsten in één
parochie wordt een verslag
gemaakt van maximaal tien
pagina’s. De verslagen gaan voor
1 april naar het bisdom. Daar
zullen alle binnengekomen verslagen worden samengebracht
in een verslag van het bisdom.
Vervolgens worden de zeven bisdomverslagen opgenomen in het
verslag van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Dat verslag gaat naar Rome en wordt
gecombineerd met de verslagen
uit alle landen. Zo voeden gelovigen van over de hele wereld de
bisschoppensynode die in 2023
zal worden gehouden.

Unieke invitatie
Het is de eerste keer in de
geschiedenis dat er zo’n wereldwijde uitnodiging wordt gedaan.
We hopen vurig dat vele parochianen zullen deelnemen aan
dit synodale proces. Laten wij
elkaar bemoedigen en inspireren
om te bouwen aan de toekomst
van onze kerk.

4 Onze gemeenschappelijke missie
_____________________________________________________________

BIJEENKOMSTEN
In iedere parochie vinden twee bijeenkomsten plaats.
In iedere bijeenkomst worden twee thema’s besproken.
U hoeft zich vooraf niet aan te melden.
Wij houden ons aan alle geldende coronamaatregelen.
Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur
en eindigen om 22.00 uur.

Parochie Thomas a Kempis

Sint Jozefkerk - Ministerlaan 201 te Zwolle-Zuid
dinsdag 15 februari
dinsdag 8 maart

Parochie Heilige Norbertus

Heilige Ludgeruskerk - Ludgerusplein 2 te Dronten
woensdag 16 februari
woensdag 9 maart

Parochie Heilige Christoffel

H. Andreaskerk - Gelderingen 79 te Steenwijkerwold
dinsdag 22 februari
dinsdag 15 maart
______________________________________________________________
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