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'Naar jongeren luisteren'

Bijna een maand lang spraken bisschoppen en deskundigen in Rome met elkaar over de relatie van
jongeren en hun geloof. Namens de Nederlandse bisschoppen nam hulpbisschop Everard de Jong van
Roermond hieraan deel. Terug in Nederland is hij enthousiast over de synode, maar ook over de
mogelijkheden voor parochies om jongeren te bereiken. “Zoek de jongeren op en luister naar ze.”
De algemene teneur op de synode was volgens Mgr. De Jong heel positief. Er heerste in zijn ogen zeker geen
mineurstemming over lege kerken bij gebrek aan jongeren. De Jong: “We moeten ons goed realiseren dat wij in
West-Europa een uitzonderingspositie innemen. In andere delen van de wereld zijn jongeren juist heel erg
betrokken bij de kerk. Dat is me tijdens de synode weer duidelijk geworden. In Vietnam zijn de seminaries
overvol. In Afrika bestaat het grootste deel van de kerkgangers uit jonge mensen. Dat levert een heel ander
perspectief op, met ook heel andere vragen. Migratie is voor veel landen het grootste probleem. Hoe begeleid je
jongeren die ontworteld raken? Hoe aarden zij op plekken waar ze terechtkomen? Dit laatste is voor ons weer
interessant, omdat een groot deel van de vluchtelingen in ons land uit jonge christenen bestaat. Hoe vangen wij
hen op? Zijn ze welkom in onze parochies?”
Begeleiding
Het centrale woord tijdens de hele synode was volgens Mgr. De Jong ‘accompagnamento’, wat begeleiding
betekent. “Heel veel bisschoppen hebben daarover gesproken. Hoe kunnen we jongeren goed begeleiden? Hoe
kunnen we met ze meelopen en ze onderweg in aanraking met Christus laten komen? Het verhaal van de
Emmaüsgangers werd daarbij vaak geciteerd. Een bisschop zei heel mooi: ‘We have to go the extra mile’: we
moeten die extra kilometer met ze meelopen. Onderweg kunnen we dan heel goed luisteren naar wat jongeren
bezielt. Niet meteen veroordelen, vooral luisteren. Maar ook: zoeken naar wegen om Christus ter sprake te
brengen en catechese te geven, want de kennis van het geloof is vaak heel slecht. Zelfs in landen waar veel
jongeren wel naar de kerk gaan.”

Verwacht niet dat de jongeren naar jou toekomen, maar zorg dat je als
kerk dáár bent waar de jongeren zijn.
Onderscheiding
De synode was verdeeld in drie onderdelen: inventarisatie – wat zijn de problemen?; confrontatie met het
evangelie – wat zou Jezus in zo’n situatie doen?; en de uitkomsten – wat kunnen we doen? De Jong: “Dit is de
beproefde onderscheidingsmethode van de Jezuïeten. Je merkt hier duidelijk de invloed van paus Franciscus.

Hij was elke dag als eerste aanwezig en moedigde iedereen aan om vrij te spreken. Elke keer als er drie, vier
sprekers waren geweest, vroeg hij ook om een moment stilte om dat wat gezegd was op je in te laten werken.
Ook dat hoort bij het proces van onderscheiding.”
Conclusies
De belangrijkste slotconclusie van de synode voor bisdommen en parochies is volgens de hulpbisschop dat de
kerk veel meer naar plekken toe moet gaan, waar jongeren te vinden zijn. “Verwacht niet dat de jongeren naar
jou toekomen, maar zorg dat je als kerk dáár bent waar de jongeren zijn: gezinnen, scholen, sportvelden,
muziekcentra, de digitale wereld. Dáár zijn jongeren te vinden.”
Een andere belangrijke tip die Mgr. De Jong mee naar huis genomen heeft is: doe het samen. “Probeer niet als
bisschop of priester alles zelf te regelen, maar laat vooral de leken in de parochies hun verantwoordelijkheid
nemen om jonge mensen te bereiken. De jongeren die wél naar de kerk komen, zijn je beste ambassadeurs. Praat
met hen hoe zij denken dat ze leeftijdgenoten iets over hun geloof kunnen vertellen. Enquêtes wijzen steeds
weer uit dat er ook bij niet-kerkelijke jongeren een grote behoefte is aan zingeving en religiositeit. Dat ontdek je
alleen maar als je contact durft te leggen. Dat zijn voor mij de twee belangrijkste uitkomsten van de synode:
haal de jongeren af waar ze staan en práát met ze.”
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