
Uitnodiging Deelname Synodaal Proces  
Parochie Zalige Titus Brandsma, Ede, 26 maart 2022 
 
Wageningen 10 maart 2022 
 
Aan alle parochianen van de z. Titus Brandsma ,  
 
De katholieke kerk zit momenteel in een ‘synodaal proces’. In 2023 is er een grote 
bisschopsvergadering in Rome. Maar voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, 
wil hij graag horen wat er leeft onder de gelovigen. Dat betekent dat alle katholieken mee kunnen 
denken over hoe het verder moet met de kerk.  
 
Ook vanuit onze z. Titus Brandsma parochie zal gehoor worden gegeven aan de oproep van onze 
paus. Meedoen met een proces van luisteren , participeren en inspireren. In TitusBreed heeft u 
kennis kunnen nemen van de achtergrond en beweegredenen van dit synodale proces  
Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst op zaterdag 26 maart in de St. Antonius kerk aan de 
Stationsweg 112 in Ede. De bijeenkomst begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)  en zal om 12.00 
uur worden afgesloten.  
De centrale thema’s in ons bisdom zijn:  
* Vieren.  
* Medeverantwoordelijkheid voor missie.  
* Dialoog in kerk en samenleving. 
 
Wij willen naar u luisteren welke opmerkingen , antwoorden en aanbevelingen u heeft op 
onderstaande vragen:  
Hoe is het om parochiaan te zijn in de katholieke kerk? 
Waar beleef je vreugde aan? 
Welke verbeteringen zijn nodig? 
Welk advies zou je willen geven  aan de synode 2023 in Rome? 
 
Gelet op het doel van deze bijeenkomst kunnen er niet meer dan 100 personen deelnemen. 
Afhankelijk van het aantal belangstellenden zal de meest geschikte werkwijze worden gekozen. 
Daarbij zullen wij ondersteund worden door Tom Koot en Ina Ruiter van het adviesbureau xpand.  
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij ons centraal secretariaat, bijvoorkeur via e-mail: 
administratie@pztb.nl  of anders per telefoon: 0317- 747108 tijden, maandag – donderdag tussen 9-
12 uur.  
 
Alle aanbevelingen en opmerkingen zullen (anoniem) worden gebundeld en doorgestuurd naar ons 
bisdom. Ook zal de oogst van deze bijeenkomst worden gepubliceerd in onze parochie. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om nu mee te doen? Dan kunt u uw opmerkingen en antwoorden 
– anoniem en schriftelijk -  sturen aan: centraal secretariaat Bergstraat 17 6701 AB Wageningen, of 
(bij voorkeur) e-mail administratie@pztb.nl . 
Dit proces kent twee doelen. Ten eerste zullen wij voor 1 april onze bijdrage moeten aanleveren aan 
ons bisdom. Maar het belangrijkste doel is “samen op weg te gaan”. Met nieuw elan concrete en 
haalbare aanbevelingen omzetten in pastorale activiteiten. Op die manier kunnen we inkleuring 
geven aan het pastoraal beleid in onze parochie. 
 
Vertrouwende dat de H Geest ons zal  begeleiden, 
Met vriendelijke groet, het Pastoraal team:  
Erik Rozeman, diaken 
Henri ten Have, pastoor 
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