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Mgr. Hendriks, mgr. van Burgsteden, beste aanwezigen,
Mij is gevraagd om hier met u wat ervaringen uit de eerste hand te delen. Ik zal dit proberen zo kort en
krachtig mogelijk te doen.
Allereerst heb ik het synodale proces ervaren als een echt samenkomen van de parochie gemeenschap, een
proces van praten en luisteren zonder te oordelen. Wat ik heel anders heb ervaren dan koffiedrinken na de
mis!
Alle generaties waren aan tafel vertegenwoordigd. De jongsten waren midden twintig (zelf net katholiek
geworden) die zich eerlijk uitspraken liever naar een evangelische gemeente te gaan, omdat het daar zo blij
aan toe ging en ze omringd werden door jonge mensen.
Twee net-vijftigers: één staat hier!
En het grootste gedeelte was 70-80 jarigen, vaak de ruggengraat qua vrijwilligers uit het verleden, maar
tegenwoordig meer actief als betrokken parochianen. Vaak zeer actief geweest in de parochie onder de
oude pastores, die hen veel ruimte gaven aan en binnen de liturgie en hen daarmee naar eigen zeggen echt
het gevoel gaven samen Kerk te zijn. Dit werd nu als een gemis ervaren. Alhoewel ze blij zijn met het feit
dat er pastoors en kapelaans zijn (in ons geval van het Neocatechumenaat), wordt de actieve deelname aan
de liturgie gemist en voelen ze zich minder gezien en gehoord.
Wij, de vijftigers, stonden er midden in: te jong voor deze eerstgenoemde generatie en te oud om
aansluiting te hebben met de allerjongsten. Wij zijn de generatie die is opgegroeid in een verwarde Kerk.
Wij ervoeren de samenkomst juist als positief en zagen voor het eerst in lange tijd een samenkomen in
woord en daad. Ook zijn we natuurlijk minder gehinderd door ervaringen uit het verleden.
Wij vonden elkaar als groep in de uitdaging in ‘gewoon’ katholiek te zijn en hoe moeilijk het is om in deze
tijd je kinderen in en bij de Kerk te houden, je parochie trouw te blijven en zelf als begin-vijftiger vaak tot
de jongeren te behoren in de parochie. (op zich niet verkeerd natuurlijk!)
Wij ervoeren de kracht van de ontmoeting en probeerden niet in de valkuil te vallen van praten over de
preek, de kwaliteit van het koor en de vrouw in het ambt, wat vaak wel de zaken zijn die gedeeld willen
worden.
Met dertig mensen die aanwezig waren, was het voor mij een eerste kennismaking. Dat is belangrijk om je
te realiseren, want onbekendheid is best een drempel als je geacht wordt om in alle openheid het gesprek
met elkaar aan te gaan en zaken te delen. Wij vonden de ons voorgelegde synodale thema’s wel moeilijk en
hoog gegrepen en teveel voor het geboden tijdsbestek.
Ik zou zeggen, ook in dit synodale proces: Blijf bij de basis. help ons daarbij en help ons als parochie en als
parochianen die onze handen vol hebben aan dit ‘gewoon katholiek’ zijn.
Of deze ontmoeting in Gooise Meren een grote bijdrage heeft opgeleverd aan het synodale proces weet ik
in alle bescheidenheid niet. Wij zijn er als parochiegemeenschap wel door gesterkt en sturen aan op een
nieuwe samenkomst en dat vind ik winst.
Laten we het ook zien als steun aan onze pastores. Ik zie ze in onze parochie als nieuwe missionarissen en
we moeten oprecht blij zijn dat ze er zijn, vaak afkomstig uit een ander continent en bereid om ons in
Nederland door deze periode te leiden.

