
Samen op weg…. 

OOK U KUNT MEEPRATEN!  

Op initiatief van Paus Franciscus zal in oktober 2023 zal een bisschoppensynode worden gehouden 

met als titel ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending’. (“Synodaal” betekent 

“samen op de Weg”). Tevens is in oktober 2021 een wereldwijd voorbereidingstraject van twee jaar 

in gang gezet om te luisteren naar alle geledingen in de Kerk. De pastoor van de Eusebiusparochie 

nodigt dus ook de betrokkenen bij de Jansbeek Ekklesia, als onderdeel van de Eusebiusparochie, van 

harte uit om deel te nemen aan de geloofsgesprekken die ons kunnen helpen “Samen op de weg te 

gaan van Christus”. 

Het is de bedoeling dat deze raadpleging niet te beperken tot de katholieke gelovigen maar ook te 

overleggen met andere christelijke denominaties zodat het de oecumene ten goede komt. 

Samen de weg van Christus gaan. Dat is de opdracht én de perspectiefvolle uitdaging waarvoor 

iedere Christen persoonlijk en de Kerk als collectief staat  

In een tijd waarin Geloof en Kerk  minder mensen aanspreken is de vraag: hoe beleeft u persoonlijk 

die opdracht én die uitdaging en hoe doet u dat nu, anno 2022, in Nederland:  

- hoe ervaart u de vieringen, meditatie- en samenspraakbijeenkomsten alsook de gebeden op 

onze locatie Geven zij u voldoende inspiratie, bemoediging en troost? 

- vindt u dat in de vieringen een goede balans aanwezig is tussen de weg naar God en de weg 

naar onze naasten? 

- biedt uw Geloof voldoende steun bij uw taken in het dagelijks leven waar dan ook? Zou u 

beter willen worden toegerust? 

- wat geeft u vooral vreugde in de gemeenschap die wij vormen en waar liggen uw zorgen? 

- hoe en waar zou volgens u de Kerk in de samenleving zichtbaarder moeten zijn? 

Voor een synodale Kerk moet je in dialoog gaan. Dat is: met respect naar elkaar luisteren, horen wat 

de ander zegt en niet proberen elkaar te overtuigen. Niet op zoek naar je eigen gelijk, maar 

ontwikkelingen in mensen en samenlevingen toelaten om geloven en de Kerk bij de tijd te brengen. 

U bent  van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een geloofsgesprek over dit soort vragen dat 

op zondag 13 februari in JE-verband op onze Waalse-kerk-locatie, aansluitende aan viering met het 

olvé-koor, gehouden zal worden. (Mochten de coronamaatregelen een samenkomst toch nog 

verhinderen, dan wordt een andere oplossing gezocht). 

Opgeven: Als u mee wil doen aan dit geloofsgesprek dan is het vriendelijke verzoek u aan te melden 

bij het parochiesecretariaat ( secretariaat@eusebiusparochie.nl ) onder vermelding van “opgave 

synodaal gesprek in Jansbeek Ekklesia verband).  Een bevestiging van de aanmelding met zo nodig 

aanvullende informatie ontvangt u dan. 

Meer informatie over het synodaalproces is te vinden in de Wijnrank die half januari verschijnt, en 

uitgebreid op de website rkkerk.nl/nieuws en dan onder “nieuws”.  
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