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De eerste bevindingen  

Op woensdag 7 december verzorgde het bisdom Den Bosch een webinar over het vervolg van de 

Synode die vorig jaar wereldwijd is ingezet door paus Franciscus. Een twintigtal personen uit de 

parochie, waaronder ook een groep uit Linden, volgden in De Burcht via een TV – verbinding de 

voordrachten die toen gehouden zijn. 

Veel indruk maakte mevrouw Myriam Wijlens. Zij is lid van het secretariaat van de 

bisschoppensynode, persoonlijk benoemd door de paus en is een goede ingewijde van het synodale 

proces.  

 

Zij vatte het Europese Synode document dat is opgesteld na de eerste wereldwijde consultatie in 

hoofdlijnen samen. Het is ondoenlijk om dat in dit blad in een kort bericht weer te geven, maar enkele 

hoofdpunten wil ik u niet onthouden. 

 

1. Vastgesteld is dat wereldwijd een grote behoefte onder het gelovige volk leeft om zich uit te 

kunnen spreken en vooral dat er eindelijk eens naar hen geluisterd wordt. 

2. Er is inderdaad wereldwijd gereageerd op de uitnodiging van de paus en wat opvalt is dat er 

veel overeenkomsten zijn met betrekking tot de te bespreken thema’s en onderwerpen.  

3. Opvallend is ook, aldus mevrouw Wijlens, dat er vooral scepsis en angst is bij priesters. Ze 

zijn bang voor wat er gaat gebeuren. Zij moeten wennen aan de mogelijke cultuurverandering. 

4. Een zorg is ook de Liturgie en dan vooral de Eucharistie. De oude ritus zou teveel gericht zijn 

op de priester en te weinig op het kerkvolk, dat vaak passief aanwezig moet zijn.  

5. Hoopvol is de gedachte dat de kerk van God niet meer een stenen kathedraal wil zijn, maar 

een ruime tent waar iedereen welkom is. Een inclusieve kerk, die open is voor iedereen en 

bescherming wil bieden. 

 

In februari 2023 vindt een vervolgoverleg plaats in Praag.  

Het doel van die bijeenkomst is ‘luisteren naar elkaar’.  

 

Op de vraag aan mevrouw Wijlens hoe snel e.e.a. zou kunnen worden ingevoerd, reageerde zij met de 

verwijzing naar de verandering van ons denken en gedrag t.o.v. het roken. Wie had gedacht dat het zo 

snel zou gaan? Overigens sprak zij ook over ‘geduld’.  

 

Voor de geïnteresseerden is het goed te weten dat alle stappen en documenten van de Synode terug te 

vinden zijn op de website van het bisdom Den Bosch; www.bisdomdenbosch.nl 
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