
 
 

 

De Synode in Linden  
In het voorjaar van 2022 hebben we binnen onze Geloofsgemeenschap twee bijeenkomsten gehouden 

naar aanleiding van de Synode waartoe Paus Franciscus ons heeft opgeroepen.  

We hebben een vijftiental brieven naar de Paus geschreven en die eind april aangeboden aan onze 

pastoor Theo Lamers die vanuit zijn functie als Vicaris en als lid van het Synodeteam van het bisdom 

Den Bosch dicht bij het vuur zit. Dat team heeft later hulp gekregen van hoogleraar marktonderzoek 

prof. dr. M.G. de Jong en zijn student M. Gregori, beiden werkzaam aan de Erasmus Universiteit, voor 

de online gegevensverzameling en analyse. 

Het Synodeteam kwam onlangs met het rapport “Hoopvol luisterend naar Gods Geest” als 

diocesane synthese van het synodale proces in het bisdom van Den Bosch. 

 

 

 
 

 

Bisschop De Korte: over de diocesane fase  

 

“Als bisschop ben ik oprecht blij dat een groot aantal gelovigen met elkaar heeft gesproken over de 

toekomst van onze geloofsgemeenschap. Het is een geestelijk proces met als centrale vraag wat Gods 

Geest tot de Kerk van ’s-Hertogenbosch zegt.  

 

Dit rapport wil niet alleen een bijdrage leveren aan het werkdocument voor de bisschoppensynode van 

2023. Het rapport kan ook de gelovigen in het eigen bisdom stimuleren om het kerkelijk leven te 

vitaliseren. In die zin spreek ik graag van een win- winsituatie.” 

 

In het synoderapport komen vijf aanbevelingen naar voren: 

 

 Bevorder het gemeenschapsgevoel 

 Extra focus op jongeren en vernieuwingen 

 Hervorm de leiderschapscultuur 

 Investeer meer in vorming en catechese 

 Treed meer naar buiten 

 



Het diocesane rapport is verzonden aan het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. 

Vanuit alle diocesane rapporten zal er één landelijk verslag worden verzonden naar het 

Synodesecretariaat in Rome. 

 

Het rapport: “Hoopvol luisterend naar Gods Geest” is gemakkelijk vinden op internet of te 

downloaden via de website van het bisdom. Daarin staan de vijf aanbevelingen verder uitgewerkt. 

 

De grote zorg is nu: wat blijft er na al die fasen over van wat op de kerkvloer is gezegd. Laten we 

hopen op Gods Geest! 

 

HvR 

 

 

 

https://www.bisdomdenbosch.nl/wp-content/uploads/2022/06/Hoopvol-luisterend-naar-Gods-Geest.pdf

