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Samenvattend verslag van gespreksavonden synodaal proces 
Om in gesprek te komen over het centrale, eerste thema van het synodaal proces, nl. de ervaring 
van gelovigen met samen-op-weg zijn in de Kerk, hebben wij in de gespreksavonden steeds drie 
vragen gesteld: 

1. Op welke momenten beleef jij persoonlijk vreugde aan de kerk? 
2. Op welke momenten ervaar je persoonlijk verdriet, zorg of ergernis in/aan de kerk? 
3. Als de paus jou advies zou vragen over de toekomst van de kerk: welk advies zou je hem dan 

geven?  
In dit verslag geven we de meest genoemde ervaringen van parochianen met betrekking tot deze 
vragen weer.  
 
Ervaringen van vreugde 
Veel genoemd in de gesprekken is de grote waarde die men hecht aan samen liturgisch het geloof 
beleven. Daarin ervaren mensen de verbondenheid met God en met elkaar. Zowel in het samen 
vieren als in de ontmoeting met geloofsgenoten ervaart men zich deel van een gemeenschap, en 
persoonlijk gekend en gezien. 
In de liturgie ervaren mensen vertrouwde rituelen en laten ze zich inspireren door de traditie en 
het ritme van het kerkelijk jaar. De kerk is een plaats waar je kunt nadenken over levensvragen en 
rust en bezinning vindt.  Mensen willen aangesproken en geïnspireerd worden door de liturgie, 
door alles wat er gezegd, gezongen en gebeden wordt. Het ontvangen van de H. Communie (en 
andere sacramenten) is daarin een belangrijk aspect. 
 
Wat minder genoemd werd, maar toch duidelijk naar voren komt, is het diaconale aspect. 
Men beleeft vreugde aan het voor anderen klaarstaan, zowel binnen als buiten de kerk. Het 
Evangelie roept op tot engagement; tot onderling pastoraat, delen en barmhartigheid. Paus 
Franciscus wordt genoemd als gewaardeerd voorbeeld: de nadruk die hij legt op de sociale leer van 
de kerk spreekt aan, evenals zijn sobere leefwijze en pastorale opstelling naar mensen toe. 
 
De jongeren herkennen zich in bovenstaande, en geven aan dat ze vreugde aan de kerk beleven 
door mooie, inspirerende activiteiten zoals bijvoorbeeld de WJD en het (eigen) tienerkamp. 
 
Ervaringen van verdriet, pijn, zorg en/of ergernis 
Het meest genoemde punt bij deze vraag is dat mensen de kerk ervaren als een star instituut dat 
rigide vasthoudt aan eigen regelgeving en dat alleen top-down communiceert met gewone 
gelovigen. Dit heeft niet alleen betrekking op “Rome”, maar ook op de leiding in het eigen bisdom. 
Deze rigide regelgeving ervaren mensen bijvoorbeeld in de liturgie. Het beperkt dan de diversiteit 
en betrokkenheid in vieringen. 
 
Mensen ervaren deze regelgeving als in strijd met de pastorale nabijheid die voor hen centraal staat 
in de persoon en de boodschap van Jezus Christus. In Hem ervaren zij liefde en nabijheid zonder 
aanzien des persoons; deze zien ze echter niet terug in de regelgeving en communicatie vanuit de 
kerk. Zo wordt een grote kloof ervaren tussen de kerk, de boodschap van het Evangelie en het 
dagelijks leven van mensen. 
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Het gebrek aan acceptatie van en ruimte voor diversiteit van mensen (veel genoemd wordt de 
LHBTQI+-gemeenschap) ervaren mensen als in strijd met het Evangelie. Mensen begrijpen ook niet 
dat voor álle gedoopten in de kerk niet dezelfde rechten gelden, ongeacht geslacht en geaardheid. 
Verder is er verdriet en schaamte vanwege het machts- en seksueel misbruik dat in de kerk heeft 
plaats gevonden/ plaats vindt, en de velen die daaronder (hebben moeten) lijden. Boosheid is er 
over de ontkenning hiervan en het decennialange zwijgen. 
 
Naast het verdriet om het instituut kerk ervaren mensen ook verdriet en bezorgdheid op niveau 
van de eigen parochie. Dit hangt zeker samen met de eerder genoemde starheid en het gebrek aan 
communicatie. Maar men heeft ook verdriet om het afhaken van mede-parochianen, en de krimp 
qua menskracht en financiën. Er is zorg over de toekomst van de lokale kerk en 
geloofsgemeenschap. Genoemd worden verschillende factoren die daarbij een rol spelen, zoals: 
- de kerk is contact met jonge mensen en gezinnen kwijt. 
- de schaalvergroting van de parochie is een drempel voor persoonlijk contact tussen pastores en 
parochianen. 
- in de parochieliturgie wordt enthousiasme, spontaniteit en overtuiging gemist (de vorm lijkt 
belangrijker dan de beleving van kerkgangers). 
- er is te weinig geloofsverdieping. 
- een enkeling merkt op dat parochianen onderling elkaar eerder de maat nemen dan zoeken naar 
wat hen verbindt. 
 
Adviezen aan de paus 
Er is bewondering en support voor de pastorale houding van de paus, die probeert volgens het 
Evangelie te leven en voor te gaan. Voor de toekomst van de Kerk werden de volgende adviezen 
veel genoemd: 

- Met stip op de eerste plaats: verander de rigide structuur van onze kerk; we zijn allereerst 
een kerk van mensen en niet van regels. Overbrug de kloof tussen instituut en de dagelijkse 
leefwereld van mensen! 

- We hebben behoefte aan inspirerende leiders die liefde uitstralen. Laat de liefde van 
Christus door alles heen klinken! 

- Breng de kerk bij de tijd: het uitsluiten van groepen mensen op grond van geaardheid of 
geslacht is niet meer van deze tijd en moet stoppen.  

- Schaf verplichte priestercelibaat af en stel het kerkelijk ambt open voor mannen en 
vrouwen, gehuwd en/of ongehuwd. 

- Help ons een kerk voor alle mensen te zijn; verbindend en betekenisvol, een huis waarin 
meer oog is voor de mensen van deze tijd en waarin we naar elkaar omzien. 

 
Bijlagen: 

1. Overzicht gespreksavonden en (online) vragenlijst.  
Het verslag van deze gesprekken is meegenomen in deze samenvatting voor het bisdom. 
Ook heeft een groep parochianen gebruik gemaakt van de (online) vragenlijst. De 
opbrengsten van deze vragenlijst staan op blz. 3 en 4 van dit verslag. 

2. Het programma van de parochie-brede gespreksavonden. 
3. Handreiking die het pastoraal team maakte voor kadervrijwilligers die zelf een gesprek in de 

gemeenschap (of met een groep) wilden organiseren. 
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Opbrengst synode vragenlijsten 

Gesloten vragen      Open vragen     

       

1. Mijn leeftijd is …      7. Waar wordt u blij van in de Rooms-Katholieke Kerk?     

20 jaar en jonger 1    Betrokkenheid, samen Kerk 48   

20 - 39 jaar 3    Vieringen, symboliek, tradities 37   

40 - 59 jaar 15    Dienstbaarheid, liefdevol naar medemens 29   

60 - 79 jaar 63    Gods Woord, Bijbelverhalen, hoop 27   

80 jaar en ouder 7    Gods nabijheid, bidden 15   

  89    De Paus 7   

      163   

       

2. Ik ben ...         
Man 35    8. Wat doet u verdriet in de Rooms-Katholieke Kerk?     
Vrouw 52    Beleid en gedrag (schandalen) kerkelijke leiders, starheid 57   

Anders 2    Gebrek aan inspiratie en vernieuwing 36   

  89    Handhaving celibaat en geen vrouwen in kerkelijk ambt 29   

    Terugloop kerkbezoek en priesters/geestelijken, minder vieringen 25   

    Gebrek aan menselijke maat 19   

3. Ik ben …      Buitensluiting 17   

Regelmatige kerkganger 72      183   

Incidentele kerkganger 15       

Geen kerkganger 2       

  89    9. Indien u vindt dat er verbeteringen wenselijk zijn in     

    de R.K.-Kerk, kunt u dan beschrijven waar u aan denkt?     

    Verruim ambtsopvatting; vrouwen, celibaat 34   

4. Ik ben vrijwilliger in de parochie.   Wees relevant, inclusief, tolerant  maak Evangelie zichtbaar  30   

Ja 66    Geef ruimte, luister naar de basis, wees niet rigide en dogmatisch 30   

Nee 21    Nieuwe vormen van vieren  toestaan incl. bevorderen oecumene 16   

Leeg 2    Sluit aan bij leefwereld en levensvragen van gelovigen mn. jeugd/jongeren 13   

  89    Verklein de kloof: wees transparant en erken fouten 10   

    Bevorder devotie, kennis van geloof en authentieke spiritualiteit 6   

      139   

5.  Ik ben parochiaan van de parochie …      
Paus Johannes XXIII 39       
Heilige Suitbertus 43    10. Wat blijft voor u van waarde in de Rooms-Katholieke Kerk?     

Ik ben geen parochiaan van deze parochies 7    Gemeenschapszin, zang 36   

  89    Eucharistie, sacramenten, tradities, cultuur 36   

    Gods liefde, Bijbelverhalen, geboden 33   

    Kracht in moeilijke tijden, levenskompas 21   

6. Rooms-Katholiek zijn in deze tijd ervaar ik als ...     Barmhartigheid, naastenliefde, solidariteit 20   

1 zeer negatief 0    Paus, goede voorgangers, inspiratie 12   

2 negatief 7    Rust, bezinning, danken, vreugde 9   

3 neutraal 33      167   

4 positief 36       

5 zeer positief 13       

  89     11. Wat is uw belangrijkste advies aan Paus Franciscus?       

    Verruiming ambtsopvatting; celibaat opheffen, laat vrouwen toe in het ambt 20   

    Waardering voor en gelijkwaardigheid alle mensen, inclusiviteit 20   

    Minder regels, starheid en hiërarchie, geen wereldwijde uniformiteit 18   

    Verkondig Christus en de (naasten)liefde vh Evangelie 16   

    Breng de kerk bij deze tijd 15   

    Steun voor de paus; ga zo door en houd vol 12   

    Pastorale nabijheid en pastorale herders gevraagd 9   

      110   
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Afwijkende quotes uit de vragenlijsten 
De scorelijst geeft de meest genoemde antwoorden op iedere vraag weer. We zagen dat in enkele 

vragenlijsten (minder dan 5 van de 89) een afwijkend geluid klonk dat niet in de scores naar voren komt. Dat 

willen we hier laten klinken. De vraag over persoonlijke vreugde-momenten in de kerk riep niet zozeer een 

afwijkend antwoord op, dus die is hier niet vermeld. 

 

Verdriet: 

“Laksheid, gewoonte tijdens de Eucharistie. Geen aanbiddingsuur meer doet mij heel veel verdriet. 
Een uurtje in de week waar ik in alle rust diep tot God mag doordringen. Kunt u zeggen , kan thuis 
ook, nee, daar heb je altijd bepaalde stoorzenders. Geen biechtgelegenheid. Doordat er weinig 
priesters zijn, kun je ook geen fijne biechtvader vinden. Moet daar meer dan 200 km voor rijden 
heen en terug”. 
“Steeds minder gelovige mensen. Ontheiliging van Communie. Niet gelovige nemen Communie. 
Biechten kan bijna niet meer, maar koffie na de mis wel.” 
 
Verbeteringen: 
“stoppen om om veranderingen in de kerk te vragen op basis van meningen en niet juiste 
argumenten. we moeten gebruik maken van 'nieuwe missionarissen', priesters uit andere landen 
waar wel genoeg priesters zijn zodat er genoeg priesters zijn. de synode moet verantwoordelijkheid 
nemen, de weg is duidelijk, stop met dwalen. geen Reformatie!” 
 

Wat van waarde blijft: 

“de traditie, de erfenis van 2000 jaar celibaat, eucharistie” 

“De hiërarchische organisatie, die misvattingen in de leer voorkomt. De sacramenten dicht bij de 

mensen. De leer van de kerk, rechtstreeks van Christus.” 

 

Adviezen aan de paus: 

“Lieve paus, U ziet hoe de wereld tegen Jezus stond in de tijd van Jezus Christus  

En nu ook. Graag bid voor mijn kerk dat Haar deuren open blijven voor mij en voor mijn kinderen 

die nog klein zijn maar ik maak me zorgen, mijn kinderen zijn de bloemen van God en hebben 

goede aarde nodig om te groeien in Gods liefde en dat aarde is katholiek kerk. Ik kan niet geloven 

en ook zien ons leven zonder kerk, Nee , Dat mag niet gebeuren. Ik bid elke dag en God zal ons 

gebed horen . Ik vertrouw op hem. Ik bid voor U omdat U de goede dienaar van God bent. Moge de 

God u zegenen en vrede geven voor altijd.” 

“Paus Franciscus hoef geen advies te hebben. Alles is gezegd. Paus hoeft niet naar mensen te  

luisteren. Volgens mij mensen moeten goed luisteren wat onze KERK heeft te zeggen.” 

“wees minder progressief, God heeft man en vrouw gemaakt, niet ''anders'' zoals deze vragenlijst 

suggereert.” 

 

 


