Laat je stem horen voor de toekomst van de kerk
Het geloof staat niet meer centraal in onze maatschappij. Twee jaar geleden noemde 20% van de
Nederlanders zich katholiek en 15 % noemde zich protestant.
En ook over het bestaan van een God heerst bij velen steeds meer twijfel. Mensen vinden het
moeilijk over hun geloof te praten.
Toch roept de Paus gelovigen over de gehele wereld op hun stem te laten horen. Hij heeft afgelopen
najaar een bijzondere stap gezet. “Verlos ons ervan een museumkerk te worden, mooi maar
zwijgzaam, met veel verleden en weinig toekomst”. Deze woorden sprak de paus aan het begin van
de synode, waarin alle gelovigen om raad worden gevraagd voor de toekomst van de kerk en de
wereld. En Paus Franciscus nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit.
Hoe is het in deze tijd vrouw te zijn in de kerk in Nederland?
De kracht van vrouwen is niet anders dan mannenkracht en Nederland is een fantastisch land.
Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig.. maar toch…
Welke plek hebben de vrouwen in onze kerk? Hoe worden vrouwen zichtbaar gemaakt in d e kerk?
Als parochiebestuurder en voorganger in woord- en communievieringen en bij avondwaken heb ik
het gevoel dat ik mijn steentje kan bijdragen. Dit geeft mij veel voldoening. Maar welke rol mogen
vrouwen in de kerk van de toekomst blijven houden?
En hoe zit de toekomst van ons geloof eruit? Het geloof, dat niet meer centraal staat.
In onze parochies zijn bijeenkomsten geweest waarin een ieder op zijn of haar eigen wijze over het
geloof kon vertellen. Het waren zeer waardevolle bijeenkomsten. De uitkomsten hiervan zijn naar
het bisdom gestuurd.
Mocht u uw verhaal nog kwijt willen, dan kan dat online.
Aan de orde komen vragen als:
-hoe sta je in je geloof, waar hecht je waarde aan, wat vind je moeilijk?
-naar wie is de kerk verschuldigd te luisteren?
-wie zijn de reisgenoten, ook buiten de kerkelijke omgeving?
-wanneer en hoe slagen wij erin te zeggen wat ons ter harte gaat?
-hoe bevorderen wij de actieve deelname van alle gelovigen in de liturgie?
-wat is de wijze van dialoog binnen onze kerken?
Een ieder die zich geroepen voelt, gelovigen of niet-meer-gelovigen, kan tot 1 mei meedoen via:
https://www.bisdomdenbosch.nl/synode/doemee/
Ik ben heel benieuwd wat de paus met alle opmerkingen zal gaan doen.
Kan hij het geloof vanaf de basis weer nieuw leven in blazen?
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