
SECRETARIAAT EN PASTORAAL CENTRUM
Voor praktische zaken is het parochiesecretari-
aat telefonisch geopend op dinsdag-, woens-
dag- en vrijdagochtend van 8.30-11.30 uur.

www.parochiefranciscusenclara.nl 
info@parochiefranciscusenclara.nl 
telefoonnummer:  0487-51 23 87
Adres: Hogestraat 4, 6651 BK DRUTEN 
Bank: NL08RABO0108672891Samen onderweg 2021-2023

Beste allemaal,
Paus Franciscus nodigt eenieder uit, Christe-
nen maar ook mensen die zich door Christus 
aangetrokken voelen, om mee te denken in 
de zoektocht naar een nog meer liefdevolle 
en vreugdevolle Kerk. Die uitnodiging waarbij 
niemand uitgezonderd is, geldt voor de hele 
wereld en dus ook voor onze parochie Heili-
ge Franciscus en Heilige Clara.

Deze unieke uitnodiging, die nog nooit 
eerder voorgekomen is binnen onze rooms- 
katholieke Kerk, vormt een gezamenlijke weg 
van gesprek en ontmoeting met al haar le-
den. Deze synode ofwel deze gezamenlijke 
bijeenkomst van Christenen, maar die nu van 
onderaf wordt opgebouwd, geeft misschien 
antwoorden op vragen voor de Kerk van 
morgen. Hierbij laten we de Heilige Geest, 
die in ieder van ons aanwezig is, spreken, zo 
is de gedachte. Samen vormen we immers 

een lichaam met Christus als hoofd van de 
Kerk en zijn wij de ledematen.
De bisschoppen in Nederland hebben drie 
mogelijke thema’s aangegeven, namelijk: 1; 
Vieren, 2: Medeverantwoordelijk zijn in de 
zending en 3; De dialoog binnen de Kerk en 
die met de maatschappij.

Bij vieren denken we aan de eucharistievie-
ring waarin Gods Woord centraal staat. Hoe 
vertalen we dat naar deze tijd en hoe geven 
we met ons eigen leven maar ook als Kerk 
daar gestalte aan?

Bij medeverantwoordelijk zijn in de 
zending, kunnen we eraan denken dat 
wij allemaal het goede in de wereld willen 
uitstralen en doorgeven zoals de apostelen 
zijn uitgezonden in de wereld om Jezus’ 
Blijde Boodschap te verkondigen. De vraag 
die hierbij wezenlijk is: wat kan ikzelf hieraan 
concreet bijdragen?  Gerechtigheid, armoe-
debestrijding en zuinig omgaan met ons 
paradijs aarde zijn daarbij heel belangrijke 
elementen.

Bij de dialoog met mensen 
binnen onze Kerk maar ook met 
de gehele maatschappij is goed 
luisteren en respect hebben 
voor elkaars mening, ook al is 
die nog zo verschillend, heel 
belangrijk om nader tot elkaar 
te komen en om elkaar beter te 
kunnen begrijpen.

In dit proces probe-
ren we te ervaren 
wat er leeft en wat 
eenieder bezig-
houdt. Waar Gods 
Woord en Waar-
heid in een geest 
van liefde leidend 
is, proberen we 
samen antwoord 
te vinden op onze vragen. De vraag vanuit 
onze parochie, die een opdracht is van onze 
paus, is dan ook: wil je op een opbouwende 
manier meewerken en meedenken om dit 
proces vruchtbaar te laten verlopen? De paus 
geeft ons hiermee een kans om ons te laten 
horen. We nodigen u uit, net als Christus zelf 
ook doet bij iedere eucharistieviering, om 
samen met ons in gesprek en gebed te gaan 
en elkaars talent bij deze gezamenlijke tocht 
te delen.

Je bent van hare uitgenodigd op zondag 
voor elke wekelijkse eucharistieviering 
van 10.00 uur waarin we samen op weg 
luisterend naar Gods Woord antwoorden 
zoeken. 

En in het zoeken naar antwoorden op 
vragen die gesteld worden gaat het er 
om je af te vragen wat wil God van mij 
en van ons in deze tijd, op deze plek en 
deze situatie. Je schrijft jouw antwoord 
op, wat jij op grond van de opdracht van je 
doopsel, kunt en wilt bijdragen in een paar 
zinnen op het papier dat verzameld wordt. 
Hier beginnen we mee op zondag
6 februari tot aan de Goede Week voor 
Pasen. Dus niet wat een ander kan of zou 
moeten, maar wat jijzelf voor antwoord 
hebt op de vragen die gesteld worden. 
Daarnaast wordt u van harte uitgenodigd 
op een van de bijeenkomsten in februari 
op donderdag 3 februari, donderdag 10 
februari, donderdag 17 februari of van 
14.00 uur tot 15.30 uur of van 19.30 uur tot 
21.00 uur op Hogestraat 2 in Druten.
U kunt zich hiervoor opgeven door een 
mailtje (info@parochiefranciscusenclara.
nl) of door te bellen naar 0487-512387.

En als parochie nodigen we ook gericht 
groepen en verenigingen uit om aan het 
synodale proces deel te nemen. Hiervoor 
zullen in maart bijeenkomsten worden 
gepland.Wees van harte welkom en sluit je bij ons op deze weg aan


