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MIJMERINGEN N.A.V. HET WEBINAR VAN 7 DECEMBER J.L. 
“VERGROOT DE RUIMTE VAN UW TENT” 
 
Wat sluit aan bij wat er speelt in de kerk van Europa?  
Wat herken je?  
Wat was verhelderend of nieuw? 
 
Op de eerste plaatsmijn waardering voor de onderzoeksmethode, waarbij 
alle bijdragen zijn gelezen, verzameld en gecategoriseerd. Ook zorgen zijn 
niet onbesproken gebleven, zodat het verhaal over de toestand van de 
hedendaagse kerk niet is opgesmukt. 

Opvallend voor mij zijn de wereldwijde reacties, ook van niet katholieke 
christelijke kerken. De zorgen zijn algemeen: een te hiërarchische 
organisatie, een te eenzijdig protocol voor vieringen, te weinig rekening 
houden met culturele verschillen en verandering van tijdsbestek en een te 
discriminerende houding ten aanzien van de rol van de vrouw. 
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Tegenover de zorgen zijn de hoopgevende suggesties om samen op weg 
te gaan om de kerk meer eigentijds en meer aansluitend bij de 
verschillende culturen te maken. In een piramidale kerk zouden de 
geloofsgemeenschappen als basis meer erkenning moeten krijgen. Er zou 
gelijkwaardigheid voor de vrouw moeten komen. En de zwaksten in de 
samenleving en zij,dieniet precies volgens de regels en wetten van de kerk 
leven, zouden een loyale plaats verdienen.  

Andere liturgische vieringen zouden naast de Eucharistie als even 
waardevol beschouwd moeten worden. 

Welke spanningen of verschillen van inzicht bepalen de kerk van Europa? 
Over welke kwesties of vragen zou het moeten gaan in het vervolg van de 
synode? 

Spanningen ervaar ik tussen de clerus en de gelovigen aan de basis. Ik 
constateer angst voor het uiteenvallen van hetgeen in eeuwen is 
opgebouwd, het gevaar voor ketterijen en sektarisme en inboeten van 
eigen positie. Met name ben ik bang voor de remmende invloed de 
Romeinse Curie of de keuze van een volgende conservatieve paus. Ook 
het ‘aggiornamento’ van het Tweede Vaticaans concilie is slechts deels tot 
zijn recht gekomen. 

De taak voor de nabije toekomst zal zijn om onder het eerste punt 
genoemde suggesties met eenzelfde openheid te bespreken als in de 
aanzet die is gegeven in het document “Vergroot de ruimte van uw tent’. 
Daarbij zal de kerkelijke leiding moeten laten zien, dat niet alleen naar de 
gelovigen wordt geluisterd, maar dat er ook naar gehandeld wordt. Ik ben 
ervan overtuigd, dat dit cruciaal is voor het voortbestaan van de 
katholieke kerk. 
 
Jan Broeders, 28 december, de dag van de Onnozele Kinderen. 

 
 


