
Relecture de la synthèse diocésaine 

Een reflectie op de diocesane synthese 

Het synodale overleg werd vrij aan eenieder aangeboden en velen gingen op de uitnodiging in. 

Sommigen onthielden zich. Dit wekt in ons een besef van verscheidenheid binnen de Kerk, die soms 

het risico van verdeeldheid met zich meebrengt. Wij lezen daarin een oproep om te werken aan 

eenheid. 

En disant que « le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Église du troisième 

millénaire », le pape François a inscrit cette démarche synodale dans la continuité de l’intuition de 

ses prédécesseurs qui en appelaient à « une Église du 3e millénaire qui stimule tous les baptisés et 

confirmés à prendre conscience de leur responsabilité active dans la vie ecclésiale. » 

Wij beleven een kairos, een moment van genade voor de hele Kerk, dat getuigt van de 

verwachtingen en de hoop van katholieken dat de Kerk vermag te veranderen om steeds beter aan 

haar zending te beantwoorden. 

Le synode et sa démarche de consultation ne sont qu’un moyen au service de l’objectif que le pape 

François nous a donné dès son élection : devenir toujours plus des disciples missionnaires.  

Cet objectif est en même temps pour nous le cap à garder et le critère de discernement pour la 

suite. Le désir de plusieurs est d’avancer ensemble, en archidiocèse, en ayant plus de contacts et de 

liens. 

Het thema “Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, zending” uit de wens voor deze 

synode dat ieder zijn of haar steen zou kunnen bijdragen aan de gemeenschappelijke opbouw van 

een Kerk die teken is van Gods liefde voor alle mensen. Deze wens van de paus lijkt ons dezelfde als 

die van de deelnemers aan het synodale overleg, die verlangen dat de weg van de synodaliteit in ons 

aartsbisdom wordt voortgezet. 

Alle uitwisselingen waarvan wij de vruchten hebben ontvangen zijn hiervan doordrongen. Die 

vaststelling schept verlangen en energie om het synodale proces voort te zetten, dankbaar en 

vertrouwend op de werking van de Heilige Geest. 
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