
 

 

 

“WIJ ZIJN SAMEN ONDERWEG” 

 

Beste parochianen en inwoners van Noorbeek en omgeving, 

Onze samenleving en daarmee ook de kerk ondergaan veel veranderingen. Hoe gaan we als 

christenen daarmee om? In het Contactblad van februari en april heeft onze kapelaan aandacht 

hiervoor gevraagd. Omdat echter niet iedereen dit blad ontvangt willen wij dit graag via deze brief 

ook/nogmaals onder uw aandacht brengen.   

De wens van Paus Franciscus is dat we ons in de toekomst weer samen op weg begeven. Daarom 

heeft hij voor 2023 een synode aangekondigd (https://www.bisdom-roermond.nl/synode). Synode 

betekent letterlijk “samen onderweg zijn”. Hij vraagt ons om mee te doen, door mee te denken en 

door in beweging te komen. Hiervoor is het belangrijk dat we in gesprek gaan met mensen binnen, 

maar ook buiten de kerk om antwoorden te zoeken op de uitdagingen van onze tijd.  

De afgelopen maanden zijn vertegenwoordigers uit de zeven samenwerkende parochies 

samengekomen en hebben zich gebogen over een aantal thema’s die helpen om in gesprek te komen 

met elkaar. Omdat we graag willen luisteren naar wat de mensen in onze parochies bezighoudt zijn 

er een tweetal vragenlijsten opgesteld. De eerste vragenlijst met veel meerkeuzevragen vraagt niet 

veel van uw tijd. Het zou fijn zijn als u die zou willen invullen. Heeft u de smaak te pakken en wilt u 

meer met ons delen, dan hebben we nog een tweede vragenlijst voor u. Deze twee vragenlijsten zijn 

bijgevoegd (u kunt ze ook vinden op de website van de parochie, of achter in de kerk).  

Wij zouden het op prijs stellen uw (kan anoniem) ingevulde lijst(-en) in deze (zelfde) enveloppe te 

ontvangen uiterlijk woensdag 20 april (achter in de kerk of brievenbus pastorie Klompestraat 12). 

We zijn benieuwd naar uw ideeën over hoe wij samen op weg kunnen gaan naar de toekomst. 

Daarom dank voor uw meedenken en meedoen! 

Het parochiebestuur 
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