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Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd 

 

De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale 

Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 augustus 2022 naar Rome 

gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven 

bisdommen en het Militair Ordinariaat en op basis van de reacties van tien 

landelijke katholieke organisaties.  De synthese schetst een beeld van de 

diocesane fase van het synodaal proces in Nederland en de uitkomsten 

daarvan tot nu toe. 

 

Deel 1 van de synthese is opgebouwd langs de lijnen van de drie kernthema’s die 

de Nederlandse bisschoppen hadden uitgekozen om in ieder geval aan de orde te 

laten komen in de bisdommen. Dat zijn de thema’s Vieren, Medeverantwoordelijk 

voor missie en Dialoog in Kerk en samenleving. Deel 2 bevat onderscheiding zoals 

dit in de verschillende onderliggende rapporten ook terug te vinden is. Daarna 

volgen conclusies en de synthese wordt afgesloten met het hoofdstuk ‘samen 

verder’.  

 

De tekst van de synthese is de uitkomst van een uitvoerige bespreking door de 

Nederlandse Bisschoppenconferentie van alle aangeboden rapporten en reacties. 

De bisschoppen hebben geconstateerd dat aan de uitnodiging van Paus Franciscus 

om in gesprek te gaan over het geloof breed gehoor is gegeven in Nederland. Zij 

danken alle mensen die vanaf de start van de synode (17 oktober 2021) aan het 

synodaal proces hebben deelgenomen en zij benadrukken dat het synodaal proces 

niet afgesloten is met de inzending naar Rome van de Nederlandse synthese. Veel 

parochies en groepen gaan de gesprekken voortzetten om zoals in het slot van de 

synthese staat “het geloof dat ons drijft bij elkaar aan te wakkeren, geïnspireerd 

door wat de Geest ons zegt.” 

 

Download de nationale synthese. 

 

Videoserie 

In een videoserie op katholiekleven.nl gaan de bisschoppen in op vragen over het 

synodale traject. Wat hebben zij gehoord in de gesprekken? Wat zijn volgens hen 

belangrijke uitdagingen als het gaat om communio, participatio, missio? Lees meer 

of kijk de serie op katholiekleven.nl.  

 

<EINDE PERSBERICHT> 

SECRETARIAAT 

VAN HET ROOMS-KATHOLIEK KERKGENOOTSCHAP IN NEDERLAND 

AFDELING PERS & COMMUNICATIE 

PERSBERICHT   t.a.v. Nieuwsdienst / redactie geloof, kerk, religie, binnenland   

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/08/220815-Synodaal-proces-in-Nederland-nationale-synthese-DEF.pdf
https://www.rkkerk.nl/zomerserie-voor-katholiekleven-nl-in-gesprek-met-de-bisschoppen-over-de-synodale-kerk/
https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/synodale-kerk-vijf-vragen-aan-de-nederlandse-bisschoppen

