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Dialoog over de synodaliteit van de Kerk 
 
Op initiatief van paus Franciscus is op 9 oktober 2021 wereldwijd het proces “Voor een synodale 
Kerk: communio, participatio, missio” van start gegaan. Met het bijeenroepen van deze Synode, 
aldus het vademecum1 over synodaliteit, nodigt paus Franciscus de hele Kerk uit om te reflecteren 
over een thema van doorslaggevend belang voor haar leven en zending: “Juist de weg van de 
synodaliteit is de weg die God verwacht van de Kerk van het derde millennium”. Dit wereldwijde 
proces waarin het hele Volk van God betrokken wordt, mondt in 2023 uit in een Bisschoppensynode 
waarin de balans van het proces wordt opgemaakt. 
 
De dialoog met christenen van andere kerken heeft een bijzondere plaats op de synodale weg. Het 
werkdocument doet de oproep om de oecumenische relaties te doordenken; zowel de vruchten die 
uit het samen op weg gaan zijn voortgekomen, alsook de problemen die nog niet zijn opgelost. 
 
Op deze studiemiddag, die de Katholieke Vereniging voor Oecumene in samenwerking met de 
Beleidssector Oecumene van Nederlandse R.-K. Bisschoppenconferentie organiseert, willen we 
vanuit het perspectief van verschillende kerken visies op en ervaringen met de synodaliteit van de 
Kerk voor het voetlicht brengen. Het uitgangspunt is dat we in de dialoog over de synodaliteit van de 
Kerk veel van elkaar kunnen leren. We hopen dat deze studiemiddag daaraan zal bijdragen. 
 

 
1 De Nederlandse vertaling van het vademecum en het werkdocument voor het synodaal proces vindt u op de 
website www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk  

http://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk


Programma 
 
13.30 Inloop koffie/thee 
14.00 Welkom 
14.05 Openingswoord door Mgr. dr. Hans van den Hende 
14.15 Revd. dr. Michael Bakker, Orthodoxe synodaliteit in de wereld, Nederland en de parochie 
14.30 Mr. Lydia Janssen, Episcopaal en synodaal vraagt evenwichtskunst 
14.45 Vragenronde I 
15.00 Pauze  
15.15 Prof. dr. Arnold Huijgen, Aan elkaar gegeven: een protestants perspectief op synodaliteit 
15.30 Dr. Teun van der Leer, Alle stemmen gelden. De uitdaging van het congregationalisme 
15.45 Prof. dr. Jan Loffeld, Synodaliteit is niet synodaliteit. Knelpunten vanuit een  

Internationaal perspectief 
16.00 Vragenronde II 
16.15 Prof. dr. Marcel Sarot, Afsluitende beschouwing  
16.30 Vespers  
17.00 Borrel 
 

Over de sprekers 
v. dr. Michael Bakker is rector van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut aan de Radboud 
Universiteit en priester van de Russisch Orthodoxe parochie in Amsterdam. 
 
Prof. dr. Arnold Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit 
Apeldoorn. In 2021 publiceerde hij het boek “Maria, icoon van genade”. 
 
Mr. Lydia Janssen is als juriste gespecialiseerd in (jeugd)zorg en recht. In 2020 verscheen van haar 
hand de biografie over aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker “God is groter dan ons hart”. 
 
Dr. Teun van der Leer is predikant te Woerden en docent aan het Baptisten Seminarium aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. In 2021 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een dissertatie over 
de ecclesiologie van de Believers Church Tradition. 
 
Prof. dr. Jan Loffeld is hoogleraar praktische theologie aan Tilburg School of Catholic Theology en 
priester van het bisdom Münster. 
 
Prof. dr. Marcel Sarot is hoogleraar systematische theologie aan de Tilburg School of Catholic 
Theology, diaken van het aartsbisdom Utrecht en voorzitter van de Katholieke Vereniging voor 
Oecumene. 
 

Aanmelding 
U kunt zich voor deze studiemiddag opgeven via secretariaat@oecumene.nl en door overmaking van 
een bedrag van € 15,-- op rekeningnummer NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van de Katholieke 
Vereniging voor Oecumene o.v.v. studiemiddag synodale weg. Vanwege de coronamaatregelen is het 
aantal plaatsen beperkt.  
 

Organisatie 
Katholieke Vereniging voor Oecumene in samenwerking met de Beleidssector Oecumene van 
de R.K.-Bisschoppenconferentie. 
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