TOESPRAAK SLOTVIERING SYNODE Franklin Brigitha
Heilige verklaring Titus Brandsma: hij was een man van de innerlijke
geloofsbeleving: de verlichting van zijn binnenwereld noemde hij dat:
zoeken naar de aanwezigheid van de Heer in het dagelijks leven.
In Dachau sprak hij medegevangenen moed in.
Het mysterie stond voor hem centraal in zijn leven.
Het eigenlijke doel van de synode: de kerk die luistert naar de Geest.
Mensen inspireren om Kerk te zijn waartoe wij geroepen zijn: waarbij de
drie dimensies van het thema: gemeenschap, participatie en zending:
manieren zijn om ons geloof te beleven en te vieren.
De kerk bestaat nog: we moeten luisteren wat nodig is voor ons geloof.
De Synode was een ervaring van: samen onderweg; belangrijke moment
voor dialoog; verbondenheid!
Samen vieren, Medeverantwoordelijkheid in de zending en Dialoog
in Kerk en maatschappij
Belangrijk wordt geacht dat er gestreefd wordt naar meer verbondenheid,
om meer draagvlak creëren, om elkaar beter te leren kennen en te
inspireren! De scholen moeten ook erbij betrokken worden.
In de vieringen mag er meer ruimte zijn voor momenten van stilte en
andere vormen van meditatie en samen vieren: zoals gebed,
themavieringen….
Wat betreft de moeilijkheden en obstakels:
Mensen missen het contact na de vieringen: de aanwezigheid van de
voorganger/ priester/ pastoor wordt als fundamenteel beschouwd. Die
wordt vaak gemist. Dat leidt tot onzekerheid en twijfel aan de eigen
betrokkenheid: ook voor wat betreft het opzetten en de continuering van
activiteiten en het pastoraat.

De zorgen om de toekomst:
Hoe bv. de randkerkelijken aan boord te halen.
De schaalvergroting binnen de regio, wat niet altijd betekent dat het beter
wordt.
Voor mij betekent dat:
1.
2.
3.
4.
5.

Fungeren als een manager: minder tijd voor het pastoraat!
We hebben elkaar hard nodig als geestelijken
Eigen spiritualiteit: het spirituele innerlijk: geloofsbeleving
Geloofsverdieping :evangelisatie: catechese, onderricht bijscholing!
Gebruik maken van de gelovigen/ vrijwilligers: gebruik maken van
wat hen inspireert, talenten, uitdragen van hun geloof.

Bij de onderscheiding: wat zegt ons de heilige Geest?
Met kernpunten als:
•

•
•

•
•

Het mysterie: dat de harten van voornamelijk de jongeren
verwarmt: die op zoek zijn naar de waarheid: die is voornamelijk in
de Eucharistie te vinden als bron van kracht, steun, geloof, hoop:
hun innerlijke geloofsbeleving!
Dat het mysterie een belangrijke plaats inneemt in ons leven: dat
ook wanneer je niets opneemt, het je kan dienen als een
rustmoment om op kracht te komen!
inspiratie om zulke bijeenkomsten te houden met concrete thema’s
en plan van aanpak op diaconaal niveau, geloofsverdieping; groeien
in onderscheidingsvermogen, continuïteit.
Het houdt na vandaag niet op !
Kerkzijn in deze wereldtijd: een weerwoord hebben tegen de
problematieken en het zoeken naar de zin van ons leven!
De innerlijke geloofsbeleving is van groot belang: continuiteit:
(hierbij spelen de bewegingen in de katholieke Kerk een grote rol:
Sant’Egidio, Charismatische beweging, Neocatechumenaat,
Focolare..)

De belofte van het heil dat de Heer ons wil schenken wakkert in ons een
nieuwe dynamiek aan, die ons bemoedigt en kracht geeft, die ons
inspireert, opdat we blijven volharden en strijden!
Want Jezus doet ons verder kijken dan onszelf, meer horen dan onszelf,
meer voelen dan onszelf!

