
 

 

Uitnodiging voor deelname  

aan geloofsgesprekken in de parochie 
Praat u met ons mee? 

 

Gebed 

Wij staan voor U, Heilige Geest, terwijl wij bijeenkomen in uw naam. 
 

U alleen hebben wij om ons te geleiden, maak dat U thuis bent in ons 

hart; leer ons de weg die wij moeten volgen en hoe wij deze moeten 

gaan. 
 

Wij zijn zwakke mensen en zondaars; laat niet toe dat wij de wanorde 

bevorderen. Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen, 

noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. 
 

Maak dat wij in U onze eenheid vinden, opdat wij samen kunnen gaan 

naar het eeuwige leven en ons niet verwijderen van de weg van de 

waarheid en van wat juist is. 
 

Dat alles vragen wij U, die overal en in iedere tijd werkzaam bent, 

in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, in de eeuwen der 

eeuwen. Amen. 



 

 

Beste mensen, 
 

Op initiatief van paus Franciscus roepen onze bisschoppen ons op om 

met hernieuwd enthousiasme Samen de Weg van Christus te vinden 

en te gaan (synodale proces). Als pastoor van de St. Eusebiusparochie 

nodig ik u dan ook allen van harte uit om deel te nemen aan de 

geloofsgesprekken die ons op die weg kunnen helpen. In de maanden 

februari en maart zult u aansluitend op een viering op elke locatie aan 

een geloofsgesprek deel kunnen nemen. De bisschoppen zullen alle 

resultaten van de geloofsgesprekken inbrengen in de vergadering van 

de bisschoppensynode in Rome  in oktober 2023. Wij als parochie 

zullen de resultaten van de gesprekken vanzelfsprekend gebruiken 

voor het beleid van onze parochie. 

Wat houdt het synodale proces in? 

Het samen op de weg zijn van Christus, zo zien we natuurlijk de Kerk 

als pelgrimerend en missionair Volk van God. Maar nu krijgt het een 

bijzondere betekenis omdat de Kerk zich in een moeilijke fase bevindt. 

Er zijn veel wonden geslagen. Wereldwijd door de  misbruikschandalen 

die de geloofwaardigheid van de Kerk ernstig hebben geschaad. Op 

veel plekken door doorgaande krimp waardoor gebedshuizen moeten 

sluiten en sociale verbanden verdwijnen. Ook door polarisatie in 

conservatief en progressief en elkaar religieus en maatschappelijk de 

maat willen nemen. 

We  worden dan ook uitgenodigd om weer met nieuw elan een 

gemeenschappelijk weg te vinden waarin wij elkaar in ons geloof 

kunnen voeden en bemoedigen. En over hoe we dit geloof tot zijn 

recht kunnen laten komen in onze parochie en de omgeving. Dat 

betekent ervaringen van hoop en inspiratie delen, maar ook van rouw 

en verdriet, wonden helen en achter ons laten en meer dienen, 

uitnodigen en verbinden.  



 

 

Concreet is het een proces van samen bidden, luisteren, analyseren, 

een dialoog aangaan, en met de hulp van de Geest te onderscheiden 

wat er echt toe doet en op basis daarvan paus en bisschoppen en ons 

parochiebestuur adviseren. 

Van groot belang is om vooral  te luisteren naar elkaar zonder een 

oordeel te hebben, bruggen te bouwen, en van elkaar te leren. Zo 

ontstaan verbinding en vertrouwen in onze gemeenschappelijke reis. 

Waar gaan de gesprekken over?  

De Nederlandse bisschoppen hebben voor de geloofsgesprekken drie 

thema’s aangedragen: 1) Vieren, 2) Medeverantwoordelijkheid voor de 

missie, en 3) Dialoog in Kerk en Samenleving. Hierbij heeft het inzicht 

dat ons land broodnodig nieuwe geloofsimpulsen nodig heeft de 

doorslag gegeven. 

Deze thema’s zijn nauw verbonden met drie kernwoorden:  

Communio, Participatio en Missio. Communio betekent gemeenschap 

zowel met God als met elkaar. Participatie is  actief deelnemen vanuit 

je geloof, vanuit de jou gegeven talenten en gaven binnen en buiten de 

gemeenschap. En Missio, de zending  om de boodschap van Christus in 

woord en daad te laten zien. De kerk is een missionaire kerk die haar 

deuren opent, erop uitgaat en in gesprek gaat met al degenen die als 

reisgenoten kunnen worden beschouwd. 
 

Voorbeelden van gespreksvragen 

Vieren: “ Samen op reis” kan alleen als dat gebaseerd is op 

gemeenschappelijk luisteren naar het Woord en de viering van de 

Eucharistie. We vieren ons geloof. Hoe inspireren gebed en liturgische 

vieringen ons? Is het aanbod in de parochie divers genoeg? Vinden we 

dat in de vieringen een goede balans aanwezig is tussen de weg naar 

God en de weg naar onze naasten? Krijgen leken zoals catecheten, 

lectoren en acolieten voldoende  ruimte in de liturgie en zijn we 

tevreden over hoe hieraan invulling wordt gegeven? 



 

 

Medeverantwoordelijkheid voor de missie: Wij worden als leden van 

de Kerk opgeroepen om deel te nemen aan de missie van de kerk. Zijn 

wij als gelovigen voldoende toegerust in ons geloof om het inspirerend 

te kunnen laten zijn in ons dagelijks leven waar dan ook? Ervaren wij  

voldoende steun vanuit de Kerk voor de zorg voor onze  gemeenschap 

en het huis van onze gemeenschap en onze inzet voor 

maatschappelijke gerechtigheid? 

Dialoog in kerk en samenleving: Dialoog  maakt de kerk sterker en 

vruchtbaarder in de wereld. Wij zijn als Kerk niet alleen op reis maar 

hebben ook reisgenoten buiten de Kerk. Hoe betrokken zijn wij vanuit 

de diverse locaties bij  elkaar als plaatselijke gemeenschap van de St. 

Eusebiusparochie? Hoe werken we samen met andere Christenen, 

gelovigen van andere godsdiensten en mensen met een andere 

levensbeschouwing? Laten wij ons als geloofsgemeenschap voldoende 

zien in de samenleving niet alleen door verkondiging maar ook door 

aanwezig te zijn en door samenwerking? Waar ligt samenwerking voor 

de hand? 
 

Wilt u meedoen? 

Meldt u zich dan aan bij secretariaat@eusebiusparochie.nl  

of tel. 026-44244567 en geeft u dan aan op welke locatie u aan het 

geloofsgesprek wilt deelnemen. Voor ons van belang om te weten op 

hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Verder zult u zo snel mogelijk 

worden geïnformeerd over waar en wanneer een bijeenkomst 

plaatsvindt. 

Namens de initiatiefgroep Synodaal Proces, 

 Pastoor Tuan  T. Nguyen                                        
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