
 
 
 
 
 
 
 

Europese synodale continentale vergadering 
 
Van 6 tot en met 9 februari is er een gesprek van de delegaties en gasten die bij de vergadering aanwezig 
zijn. In totaal zijn er 200 deelnemers. De 39 bisschoppenconferenties in Europa hebben elk 4 delegatieleden 
afgevaardigd. Daarnaast zijn er 44 gasten. Ook zijn er online deelnemers vanuit de 39 
bisschoppenconferenties. De gesprekken monden uit in een Slotdocument. Daarover spreken de 
bisschoppen verder op 10 en 11 februari en voegen opmerkingen toe die gezamenlijk worden 
gepresenteerd en vastgesteld. 
 
Tijdens de ontmoeting staan centraal de inbreng vanuit de verschillende landen door de delegaties en de 
drie vragen uit het document dat het Secretariaat voor de Bisschoppensynode opstelde: 

1. Welke intuïties resoneren na het lezen en bidden met dit document het sterkst met de geleefde 
ervaringen en realiteiten van de Kerk in uw werelddeel? Welke ervaringen zijn nieuw of 
verhelderend voor u? 

2. Welke wezenlijke spanningen of verschillen worden duidelijk na het lezen en bidden met het 
document als bijzonder belangrijk vanuit het perspectief van uw continent? Wat zijn daarom de 
vragen of kwesties die in de volgende stappen van het proces aan bod moeten komen en moeten 
worden overwogen? 

3. Als we kijken naar wat uit de vorige twee vragen naar voren komt, wat zijn dan de prioriteiten, 
terugkerende thema's en oproepen tot actie die gedeeld kunnen worden met andere lokale kerken 
over de hele wereld en die besproken kunnen worden tijdens de eerste zitting van de 
Synodevergadering in oktober 2023? 

 
Programma 

Het volledige programma is gepubliceerd op de website van de CCEE voor de vergadering in Praag. 
 
Zondag 5 februari 
Opening met een heilige Mis 
 
Maandag 6 februari 

 Heilige Mis 
 Ontbijt 
 Opening en Adsumus gebed 
 Toelichting methodologie 
 Toespraken (anderhalf uur) 

o 13 toespraken door landenvertegenwoordiging (twee personen vanuit elke 
bisschoppenconferentie) over de vragen uit het continentale document, telkens 6 minuten 
en na elke vier bijdragen een korte pauze van gebed en meditatie 

 Lunch 
 Groepsgesprekken over de eerste vraag van het DCS (Document Continental Stage) 

o Gesprekken in groepen van 12 personen. Deze groepen blijven dezelfde gedurende de 
dagen van de bijeenkomst 

 Plenaire terugkoppeling uit de groepsgesprekken (elke groep 4 minuten, elke groep overhandigt 
een samenvatting van het gesprek aan het Secretariaat), vrije dialoog (3 minuten) en bijdragen van 
gasten (3 minuten), met telkens na 5 toespraken een pauze van gebed en meditatie (3 minuten) 

 Gebed 
 Diner 

https://prague.synod2023.org/en/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/10/RKK_gebedskaart_web.pdf


 
Dinsdag 7 februari 

 Heilige Mis 
 Ontbijt 
 Toespraken (anderhalf uur) 

o 13 toespraken door landenvertegenwoordiging (twee personen vanuit elke 
bisschoppenconferentie) over de vragen uit het continentale document, telkens 6 minuten 
en na elke vier bijdragen een korte pauze van gebed en meditatie 

 Groepsgesprekken (anderhalf uur) over de tweede vraag van het DCS (Document Continental Stage) 
o Gesprekken in groepen van 12 personen. Deze groepen blijven dezelfde gedurende de 

dagen van de bijeenkomst 
 Lunch 
 Plenaire terugkoppeling uit de groepsgesprekken (elke groep 4 minuten, elke groep overhandigt 

een samenvatting van het gesprek aan het Secretariaat), vrije dialoog (3 minuten) en bijdragen van 
gasten (3 minuten), met telkens na 5 toespraken een pauze van gebed en meditatie (3 minuten) 

 Toespraken (twee uur) 
o 13 toespraken door landenvertegenwoordiging (twee personen vanuit elke 

bisschoppenconferentie) over de vragen uit het continentale document, telkens 6 minuten 
en na elke vier bijdragen een korte pauze van gebed en meditatie 

 Gebed 
 Diner 

 
Woensdag 8 februari 

 Ontbijt 
 Gebed 
 Groepsgesprekken (anderhalf uur) over de derde vraag van het DCS (Document Continental Stage) 

o Gesprekken in groepen van 12 personen. Deze groepen blijven dezelfde gedurende de 
dagen van de bijeenkomst 

 Plenaire terugkoppeling uit de groepsgesprekken (elke groep 4 minuten, elke groep overhandigt 
een samenvatting van het gesprek aan het Secretariaat), vrije dialoog (3 minuten) en bijdragen van 
gasten (3 minuten), met telkens na 5 toespraken een pauze van gebed en meditatie (3 minuten) 

 Lunch 
 Presentaties (één uur) 

o Samenvattingen van de online groepsgesprekken en vrije dialoog (telkens 4 minuten, elke 
groep overhandigt een samenvatting van het gesprek aan het Secretariaat) 

 Heilige Mis 
 Diner 

 
Donderdag 9 februari 

 Heilige Mis 
 Ontbijt 
 Presentatie slotdocument 

o Presentatie van en gesprek over de concept tekst van het Slotdocument 
o Goedkeuren definitieve versie Slotdocument 

 Slotopmerkingen 
 Lunch 

 
Vrijdag 10 en zaterdag 11 februari 
Ontmoeting van de voorzitters van de Europese bisschoppenconferenties. Op vrijdag 10 februari wordt 
gezamenlijk vanuit het Slotdocument gesproken over de ervaring van synodaliteit. Dit gebeurt middels 
toespraken van de voorzitters van de afzonderlijke bisschoppenconferenties. Op zaterdag 11 februari wordt 
de ontmoeting vervolgd met groepsgesprekken. De bisschoppen voegen opmerkingen toe aan het 
Slotdocument, die gezamenlijk worden gepresenteerd en vastgesteld. 


