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Meer dan tweehonderd bisschoppen en afgevaardigden van lekenkoepels uit de hele wereld 
verzamelden midden februari in Rome voor een congres over ‘pastores en leken, geroepen om 
samen op weg te gaan’. Vanuit Vlaanderen namen Christa Damen (voorzitter IPB) en Hilde Pex 
(Interdiocesane Dienst Gezinspastoraal) deel, de laatste in plaats van een zieke bisschop. De 
helft van de aanwezigen waren priesters, bisschoppen en kardinalen, de andere helft leken. 
 
Christa Damen vond het een indrukwekkende ervaring. „Er waren dagelijks lezingen en 
getuigenissen, maar jammer genoeg geen groepsgesprekken. Een sterke toespraak was van 
Hosffman Ospino, een theoloog uit Boston, die benadrukte dat we niet van het onderscheid 
tussen gewijden en leken moeten uitgaan, maar van onze gemeenschappelijkheid. Uiteindelijk 
waren we toch allemaal ooit leken. Er was veel aandacht voor de nood aan vorming. Hilde Pex 
en ik kwamen tot de conclusie dat wij het met de Kerk in Vlaanderen nog niet zo slecht doen. 
Leken hebben bij ons bijzonder veel kansen om vorming te volgen en verantwoordelijkheid te 
krijgen. Een suggestie was om vorming van leken en seminaristen samen te organiseren.” 
 
Synodale weg 
 
Het thema synodaliteit kwam niet direct aan bod, want het congres werd al gepland in 2019, 
maar viel nu samen met de synodale beraadslagingen in de hele wereldkerk. „Ja, we zetten 
stappen vooruit op de weg om samen verantwoordelijkheid te dragen in de Kerk”, zegt Christa 
Damen. „Kardinaal Kevin Farell, voorzitter van het dicasterie voor de leken en het gezin, wees 
erop dat er nog nooit zo’n breed initiatief over dit thema was geweest met deelnemers uit de 
hele wereld.” 
 
Hoogtepunt was de ontmoeting met paus Franciscus. In zijn toespraak benadrukte de paus de 
missionaire dimensie van de synodaliteit, waarin alle gedoopten in de Kerk hun 
verantwoordelijkheden delen zoals Jezus’ leerlingen. „Het delen van de zending brengt herders 
en leken dichter bij elkaar, schept een gemeenschap van intenties, manifesteert de 
complementariteit van de verschillende charisma’s en wekt zo bij iedereen het verlangen op 
om samen op weg te gaan.” (eds) 
  
 


