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Brussel, 7 oktober 2019 

 

 

Goede vrienden  

 

Onze 53ste studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 november 2019 van 9.30 
tot 16.30 uur in Kasteel Mariagaarde – Kasteelstraat 10 in 3840 Hoepertingen (Borgloon) met als 
onderwerp: Synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk  

 
Het woord ‘synode’ is goed bekend in de Katholieke Kerk. Ook deze herfst is een groep 
bisschoppen uitgenodigd naar Rome om samen met de paus over de pastorale uitdagingen in het 
Amazonewoud na te denken. In de lijn van Vaticanum II benadrukt paus Franciscus dat synodaliteit 
een natuurlijke eigenschap moet worden van het hele  godsvolk. Gelovigen, bisschoppen en 
pausen luisteren naar elkaar en komen in onderscheidingsprocessen op alle niveaus van het 
kerkgebeuren tot besluiten. 
 
Het thema van onze studiedag verwijst naar een belangrijke beleidstekst die een commissie van 
theologen vorig jaar voor de paus schreef.  Op deze studiedag zal blijken dat in alle christelijke 
kerken het ideaal van de synodaliteit niet altijd samenvalt met de werkelijkheid. Theologen uit 
verschillende Kerken zullen de mogelijkheden en grenzen van de synodaliteit in hun Kerk 
toelichten om zo van elkaar te leren. 
 
Het hoofdreferaat wordt gegeven door père Amfilochios Miltos, orthodox, die in 2017 aan de 
Sorbonne zijn doctoraat behaalde over Collégialité catholique et synodalité orthodoxe. In de 
namiddag is er een inbreng vanuit de andere Kerken met professor dr. em. Leo J. Koffeman van de 
Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam ; rev. Canon professor Mark Chapman,  lid 
van de Council for Christian Unity of the Church of England en zuster Carine Devogelaere, 
coördinator van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad.  
 
De teksten van de referaten zijn op de studiedag beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.  In 
bijlage vindt u een dagorde en een inschrijvingsformulier. 
U kan eveneens online inschrijven: https://oikoumene.interdio.be/ 
 
In de hoop u te mogen ontmoeten, groeten we u van harte.    
 

 

 

Mgr. Etienne Quintiens                                                 Prof. Peter De Mey  
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