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Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 

 Nieuwsbrief  

 

Zaaiers van hoop in Fatima 
 

WUCWO-Assemblee, 23-27 oktober 2014 
 
‘Bijna de helft van de meer dan 

vierhonderd gedelegeerden kwam 

uit Afrika’, schrijft Esther van de 

Vate (KNR) over de Algemene 

Assemblee van de World Union of 

Catholic Women’s Organisations 

(WUCWO) die van 23 tot 27 

oktober 2014 gehouden werd in 

Fatima (Portugal). ‘Landen uit de 

regio Azië/Pacific hadden over het 

algemeen ook grote delegaties 

gestuurd. Europa, Latijns-Amerika 

en Noord-Amerika volgden met 

wat bescheidener delegaties.’  

 

Vanuit de Unie NKV waren Annie 

Beunen (Uniebestuurslid vanuit 

KVG Limburg), Marleen Peters 

(lid IC voor ZijActief Nederland), 

Elvira Telik, Esther van de Vate 

(beiden KNR) en Marie-Louise 

van Wijk (IC) afgevaardigd.  

Tijdens de officiële opening citeer-

de presidente Maria Giovanna 

Ruggieri paus Franciscus, voor wie 

de kerk een plaats mag zijn waar 

mensen herstel en tederheid kun-

nen vinden. Ook noemde zij de 

aanwezigheid van drie vrouwen 

van de WUCWO bij de buiten-

gewone bisschoppensynode over 

het gezin. 

 

In het midden Maria Giovanna 

Ruggieri 

 

Women of WUCWO – Sowers of 

Hope was het thema. Maar hoe doe 

je dat, hoop zaaien in je eigen 

situatie? In een van de lezingen, 

uitgesproken door Maria José 

Pereira Mela Antunes, voorheen 

een financieel expert van Wall 

Street, werd gekeken naar de 

financiële wereld. Zij formuleerde 

op basis van de ethische grond-

slagen van Adam Smith en 

Aristoteles vier voorwaarden voor 

een duurzame economie: weder-

zijds vertrouwen in de ander, pu-

bliek vertrouwen in het systeem, 

wederzijdse behulpzaamheid, 

vriendschap en broederschap. Ook 

is lange-termijndenken nodig. 

Volgens haar zijn goede scholing, 

reflectie en een deugdbeleving van 

binnenuit de enige manieren 

waarop een goede samenleving 

kan ontstaan en groeien. 

 

 
Grote Afrikaanse delegaties 
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Bij dit nummer 

 Hoe sterk is een roos? In mijn tuintje heeft de stamroos 
die ik ooit had geplant, het al lang geleden begeven. Toch moet ik 

ieder jaar uit het gras stengels en bladeren wegknippen van de 

struik waarop mijn roos was geënt. Boven de grond is meestal niets 
meer te zien maar de wortels leven nog, vol kracht om te groeien en 

te bloeien.  
‘Er is een roos ontloken’ is een kerstlied over Jezus als loot aan de 

stam van Isaï, stamvader van David. Volgens de Griekse protes-
tantse theologe Myrto Theocharous wordt aan Maria de vervulling 

verkondigd van een nog oudere belofte, namelijk aan Eva: haar zaad 

zal de slang vermorzelen (Gen 3,15). Ook als er niets (meer) is te 
zien, blijft Gods betrokkenheid bij vrouwen bestaan: een wonder en 

een scheppende kracht. Dat u deze dagen aan het einde van het 
jaar dat mag ervaren, Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar! 

Joanne Seldenrath 

file:///G:/Unie%20NKV/Nieuwsbrief/Jrg%207%20nr%201/www.unienkv.nl
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vervolg van pag. 1 

Zuster Teresa Dagdag, een 

Filippijnse Mary-Knoll-zuster die 

in Rome woont, gaf een inleiding 

in de inductieve methode van 

zien, oordelen en handelen om 

zo te komen tot een 

spiritualiteit van hoop.  

 

Onderwijs en zorg voor 

de gemeenschap 
Tijdens de tweede dag werd 

een panelgesprek gehouden 

over hoe vrouwen zaaisters 

van hoop kunnen worden. 

Zuster Mary Patrick las de 

lezing voor van Laurentia 

Mella, minister van milieu in 

Nigeria, over zorg voor het milieu 

en over het geweld tussen moslims 

en christenen. In deze situatie is 

goed onderwijs van meisjes een 

teken van hoop. Margarita Servallo 

uit Mexico gaf informatie over mi-

gratie en mensenhandel in haar 

land. Vooral veel tieners zijn op de 

vlucht. Zij hoopt op een cultuur 

van openheid en niet van afwij-

zing. Misschien blijven de kinde-

ren dan bij hun gemeenschap. 

 

Ook in een van de workshops die 

Annie Beunen volgde, waren dat 

de thema’s: ‘Prioriteit had het 

onderwijs: zorgen dat jongeren hun 

talenten kunnen ontdekken, ont-

wikkelen en benutten. Samenwer-

ken als familie, als gemeenschap 

en blijven geloven in een betere 

toekomst kwam als tweede uit de 

bus.’ 

Esther van de Vate ziet een duide-

lijk verschil tussen ‘Noord en 

Zuid’ wat betreft gezins- en 

familiebanden: ‘In het Zuiden 

worden families 

uiteengescheurd door 

mensenhandel, armoede en 

corruptie. Zulke verhalen 

veranderen de focus op het 

onderwerp familie volledig.’ 

 

 

De Nederlandse delegatie 

luistert aandachtig.  

Foto: Noursat Jordan 

 

 

 

Dit is slechts een beknopt verslag 

van de lezingen en workshops. 

Binnenkort verschijnt het 

uitgebreide verslag. Meer 

informatie: info@unienkv.nl.  

 

Over armoede en vrouwenbelangen 

 

Andanteconferentie, Riga (Letland)  2-5 oktober 2014 
 
De afgevaardigden van ZijActief 

Nederland (Nellie van Paassen en 

Marleen Peters), het Katholiek 

Vrouwen Dispuut (Maria van 

Schaijik) en de Konferentie 

Nederlandse Religieuzen (zuster 

Thérèsa Vandeweyers) gaven in 

Riga een presentatie over het 

thema armoede. Deze bijeenkomst 

was bedoeld om een beeld te krij-

gen van de activiteiten van de 

Andanteorganisaties op dit gebied.  

 

Tijdens de Assemblee in Bratislava 

in 2013 hadden de gedelegeerden 

armoede namelijk als een van de 

aandachtsgebieden voor de komen-

de drie jaar gekozen. Ongeveer 

veertig vrouwen van twintig lid-

organisaties uit vijftien landen 

namen deel. Vanuit de Unie waren 

ook Ans Huijbregts (Algemeen 

Bestuur), Marie-Louise van Wijk 

(Internationale Commissie) en 

Gisela Hoeve (Nederlands lid 

Coordinating Committee of 

Andante (het bestuur)) aanwezig. 

De deelneemsters in Riga 

 

Anna Zaborska (lid van het Euro-

pees Parlement voor Slowakije) 

schetste in haar inleiding een beeld 

van armoede in de EU en hoe dat 

leidt tot uitsluiting. Iveta Jansone 

had een indrukwekkend en inspi-

rerend verhaal over haar opvang-

huis voor straatkinderen en alleen-

staande moeders in Liepaja (ha-

venstad in het zuidwesten van 

Letland). Ook gaf zij schokkend 

cijfermateriaal over Letland: hoge 

werkloosheid, zeer lage lonen; jon-

geren trekken weg; op het platte-

land kunnen degenen die achter-

blijven (ouderen, laag-opgeleiden), 

slechts met moeite overleven. 

Vervolgens vertelden de deelne-

mers wat hun organisaties doen of 

hebben gedaan rond het thema ar-
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moede. Vanzelfsprekend hebben 

grote organisaties meer mogelijk-

heden om projecten, acties en der-

gelijke van de grond te tillen; alle 

organisaties werken echter naar 

vermogen aan bestrijding van ar-

moede. Ook werden belangrijke 

vragen besproken: wat is goed ge-

gaan, wat waren de moeilijkheden, 

wat kunnen we leren van elkaar? 

Een samenvatting is als bijdrage 

van Andante gepresenteerd tijdens 

een conferentie van bij de Raad 

van Europa geaccrediteerde 

NGO’s waaronder Andante.  

 

Andante con brio 
De tweede werkdag stond in het te-

ken van het project ‘andante con 

brio’. In de eerste fase van dit pro-

ject wordt heel gericht informatie 

over de lidorganisaties verzameld: 

activiteiten, problemen, wensen, 

sterke en zwakke kanten. Hiervoor 

krijgt Andante financiële steun van 

een internationaal fonds. Uiteinde-

lijk is het project gericht op ver-

sterking van de organisaties en 

daarmee van Andante als geheel. 

Als organisatie die geworteld is in 

christelijke waarden wil Andante 

de stem van katholieke vrouwen 

krachtiger laten horen en de belan-

gen van vrouwen behartigen bij 

Europese instanties – politiek, 

maatschappelijk en kerkelijk. Het 

is een ambitieus plan; veel hangt af 

van de inzet van de organisaties.  

 

Gemeenschap 
Het was indrukwekkend om met 

zo veel katholieke vrouwen bijeen 

te zijn. Zr. Thérèsa: ‘Ter afsluiting 

vierden wij eucharistie met de 

plaatselijke gemeenschap in de 

Maria Magdalena Basiliek. Na een 

gebed om wereldwijde vrede 

namen wij afscheid van elkaar, 

van het bestuur en van onze lieve 

gastvrouwen uit Letland. Er is 

veel gepraat over elkaars situatie 

die zo verschillend kan zijn in elk 

land waar vrouwen van onze or-

ganisaties leven, wonen, bidden en 

werken.’ Maria van Schaijik: ‘Ik 

houd er een “Europees-katholieke-

vrouwen-motivatie-gevoel” aan 

over. Om iets mee doen, ook in je 

eigen land.’ 

 

De COB heeft ter gelegenheid van 

de Buitengewone Bisschoppen-

synode over het Gezin (Rome 5 t/m 

19 oktober 2014) onderstaande 

notitie geschreven, gericht aan de 

Nederlandse Bisschoppen-

conferentie en aan Zijn Eminentie 

dr. W. Kardinaal Eijk  

 

I Inleiding 
Als vertegenwoordigers van grote 

groepen Nederlandse vrouwen ver-

enigd in de Unie NKV wensen wij 

u veel wijsheid toe. Tevens willen 

we op grond van onze ervaring als 

leden van gezinnen en specifiek als 

vrouwen en moeders u deelgenoot 

maken van onze gedachten omtrent 

het gezin. Wij hopen u daarmee 

extra steun te geven bij de voorbe-

reidingen en tijdens de synode. 

Hoewel de resultaten pas in 2015 

te verwachten zijn, kijken wij er 

hoopvol naar uit. 

Wij schrijven dit stuk vanuit het 

perspectief van vrouwen in Neder-

land en nemen de ervaringen die 

we zelf in onze eigen gezinnen 

dagelijks opdoen mee. 

 

II Huwelijk en gezin vanuit 
het perspectief van 

vrouwen 
1. Positie van het gezin wereldwijd 

Berichten uit de media laten ons 

zien dat in grote delen van de we-

reld gezinnen het zwaar hebben 

door oorlogen, ziektes, armoede en 

andere bedreigingen. Wereldwijd 

zien we ook dat samenlevingsvor-

men veranderen en dat het traditio-

nele huwelijk en gezin onder druk 

staan. Vaak zien we dat vrouwen 

alleen staan voor de zorg voor hun 

gezin. 

 

2. Positie van het gezin in West-

Europa en Nederland 

Hoewel de samenlevingsvormen 

ook in West Europa en Nederland 

veranderen zien we toch bij onze 

jonge mensen een groot verlangen 

naar stabiliteit. Wij denken niet dat 

het gezin in Nederland ten dode is 

opgeschreven. Er is wel een grote  

 

 

en levendige diversiteit m.b.t. de 

vorm van gezinnen. 

Gezinnen leven heden ten dage in 

de context van een zware econo-

mische, sociale en spirituele crisis, 

die velen heeft getroffen of nog 

steeds treft. Mensen leven met be-

trekking tot hun beroepskansen in 

grote onzekerheid. Velen zijn ge-

troffen door werkeloosheid. Ook 

de grote stromen van migrerende 

mensen brengen onzekerheden met 

zich mee. Veel mannen maar voor-

al ook vrouwen en jongeren wor-

den hierdoor getroffen.  

Op bepaalde plaatsen zien we nog 

steeds bevolkingsgroei. De globa-

lisering neemt mede onder invloed 

van de sociale media hand over 

hand toe. Anderzijds is er sprake 

van bevolkingskrimp, vergrijzing 

en ontgroening in veel delen van 

Nederland en Europa. Dat brengt 

eenzaamheid van ouderen en spe-

cifieke problemen op het gebied 

van zorg (voor jong en oud) met 

zich mee. Veel gezinnen verlangen 

naar stabiliteit en naar een om-

geving om meer mens te worden. 

Dat schept volgens ons een enorm 

perspectief voor de toekomst. 

Wij zien het huwelijk en het gezin 

nog steeds als het centrale punt 

waar het persoonlijke en de samen-

leving elkaar ontmoeten. Maar te-

gelijkertijd zien we ook de realiteit 

van mislukking van dat project on-

der ogen en juist dan hebben men-

sen behoefte aan bemoediging en 

troost, ook vanuit de kerk. 

Het gezin (in al zijn veelvormig-

heid) vormt nog steeds de ruggen-

graat van de samenleving, dat 

schept bedreigingen maar ook 

grote kansen. 

 
III Gezin en kerk 
De band tussen gezinnen en de 

kerkgemeenschap is veel kleiner 

dan vroeger. Veel gezinnen zijn 

niet (meer) praktiserend katholiek 

en hechten weinig waarde aan de 

sacramenten. Bij huwelijk, over-

lijden en andere scharniermomen-

ten van het leven zien we dat er 

minder gehecht wordt aan de 

Commissie Overleg Bisschoppen 
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ondersteuning van de kerk dan 

vroeger. Veel gescheiden en op-

nieuw samenwonenden worden 

door de kerk zelf op afstand ge-

houden. Ook homoseksuele men-

sen voelen zich door de kerk af-

gewezen. Verder willen we wijzen 

op een grote groep mensen die nog 

steeds kerkelijk gehuwd zijn met 

de ene partner terwijl ze wettelijk 

weer een verbintenis zijn aange-

gaan met een nieuwe partner. Zij 

zitten door onkunde van henzelf of 

door hardheid van de kerk a.h.w. 

nog steeds gevangen in een ker-

kelijk huwelijk. Deze situatie is 

voor zowel de mensen die het treft 

als ook voor het morele gezag van 

de kerk zelf onwenselijk.  

Grote groepen mensen hebben 

moeite met het begrijpen en/of 

aannemen van de kerkelijke leer 

m.b.t. huwelijk, gezin en seksu-

aliteit. Er is zelfs weerstand tegen 

de kerkelijke leer rond geboorten-

regeling, scheiding (ontbinding 

van het huwelijk) en opnieuw 

trouwen, homoseksualiteit en 

relaties, ongehuwd samenwonen 

en kunstmatige bevruchting. 

Bovendien weigert de kerk al deze 

groepen van mensen de sacra-

menten. Dat is ontmoedigend, er 

ontstaat een steeds grotere afstand 

en verwijdering, zo niet zelfs 

afkeer, van de kerk. De plaatselijke 

kerk kan hierdoor voor mensen een 

afstandelijk, hard en soms hard-

vochtig gezicht krijgen.  

Wij waarderen het zeer dat dit ook 

op de agenda van de synode staat. 

Wij hopen dat alle deelnemers 

hierover een open en betrokken 

dialoog voeren. Als dat gebeurt, 

kunnen mensen weer vertrouwen 

krijgen in de plaatselijke kerk en 

kan ze weer de plaats worden waar 

gemeenschapsopbouw plaats vindt, 

waar mensen elkaar ontmoeten en 

iets voor elkaar kunnen betekenen. 

Pas dan kan het gezin weer dienen 

als basis voor evangelisatie. Op dit 

moment zijn gezinnen nog zelden 

zelf subject van catechese. Veel 

mensen, mannen, vrouwen én kin-

deren, missen op deze manier ken-

nis, maar vooral ook de ervaring 

van de rijkdom, kracht en troost 

die het geloof kan bieden. 

IV Hoopvolle 

verwachtingen  
Wij hopen en vertrouwen erop dat 

de synodedeelnemers met elkaar 

een open en betrokken dialoog 

aangaan over deze moeilijke 

kwesties. 

Wij hopen dat oplossingen ge-

vonden worden om in de toekomst 

gezinnen hartelijk en pastoraal na-

bij te zijn. Dat mensen in al hun 

gebrokenheid en onvolmaaktheid 

bemoedigd en getroost worden 

doordat ze plaatselijk een kerk 

aantreffen die naast en niet tegen-

over hen staat en hen veroordeelt. 

Wij hopen dat uiteindelijk een weg 

wordt gevonden om vanuit de kerk 

de gezinnen te beschermen, be-

hoeden en op sommige terreinen 

ook beter te informeren b.v. met 

betrekking tot de ontbinding van 

een huwelijk. 

Wij verwachten dat de plaatselijke 

kerken een open en vertrouwen-

wekkend gezicht krijgen door een 

mildere pastorale benadering dan 

tot nu toe. 

Wij willen als vrouwen-

verenigingen graag fungeren als 

bruggenbouwers tussen de 

plaatselijke kerk en samenleving 

waarin we leven en werken. 

Wij vragen de Nederlandse 

bisschoppen om doelgericht te 

bevorderen dat in de Nederlandse 

Kerkprovincie steeds meer leken 

en in het bijzonder steeds meer 

vrouwen, zowel als vrijwilliger als 

ook als professional een leiding-

gevende en beleidsbepalende 

positie krijgen.  

Wij roepen als Unie van vrouwen-

verenigingen onze verenigingen op 

om samen met de bisschoppen 

verantwoordelijkheid te nemen 

voor oplossingen met betrekking 

tot al deze zaken. Wij zouden hier 

graag in een open en vertrouwens-

volle sfeer over van gedachten 

wisselen met de bisschoppen of de 

bisschopreferent voor Kerk en 

Samenleving, Mgr. dr. Gerard de 

Korte. 

 

Als fundament van onze samen-

werking zien wij de opdracht die 

wij als gemeenschap van gedoop-

ten hebben, met in achtneming van 

ieders specifieke taak en des-

kundigheid, de blijde boodschap te 

verkondigen en uit te dragen. 

 

Tenslotte wensen we alle deel-

nemers aan de synode over 

Huwelijk en Gezin veel wijsheid 

toe. Ons gebed zal u vergezellen.  

 

De leden van de Commissie 

Overleg bisschoppen van de Unie 

NKV 

Mevrouw drs. M. (Marie Louise) 

Fisscher-Peters 

Mevrouw drs. E. (Alice) Frijns-

Stassen,(vz) 

Zr. E. (Esther) Geertsma, 

Mevrouw P. (Nelly) Ketels, 

Mevrouw M. (Marie Thérèse) Pijls 

 

Op 23 september antwoordde Mw. 

Mr. P.S.J.M. Daalmans, secretaris-

generaal van de Nederlandse 

Bisschoppenconferentie:  

 

Geachte leden van de COB, 

Geachte mevrouw Frijns - Stassen, 

 

Tijdens de laatstgehouden 

vergadering van de Bisschoppen-

conferentie op 9 september jl. heeft 

de Conferentie kennis genomen 

van uw brief van 25 augustus 2014 

inzake de komende buitengewone 

bisschoppensynode over het Gezin 

te Rome. 

De bisschoppen danken u hartelijk 

voor uw brief met de daarbij 

gevoegde notitie waarin u met het 

oog op deze buitengewone synode, 

uw gedachten aan hen doorgeeft 

vanuit uw ervaring als leden van 

gezinnen en specifiek als vrouwen 

en moeders zoals u aangeeft, De 

voorzitter van de Nederlandse 

Bisschoppenconferentie kardinaal 

Eijk, zal zelf aan de buitengewone 

synode deelnemen en heeft zorg-

vuldig kennis genomen van de 

inhoud van uw schrijven. 

Het is goed te vernemen, dat u 

regelmatige en goede contacten 

hebt met de bisschop-referent voor 

Kerk en Samenleving, Mgr. Dr. 

G.de Korte, welke contacten u 

constructief en hartelijk noemt. 

 

Graag zeg ik u hiervoor dank! 

 



Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 
 
 

- 5 - Jaargang 8, nummer 1 
December 2014 

 

 

Nieuw bestuurslid! 
 

 
Annie Beunen-Ossel 

 

Graag stel ik me even aan u voor. 

Mijn naam is Annie Beunen Ossel, 

ik ben getrouwd en heb een zoon 

en een dochter. Ik ben geboren en 

getogen in Kerkrade. Momenteel 

woon ik in Eygelshoven, Zuid-

Limburg.  

Na mijn studie ben ik jarenlang in 

Rotterdam als lerares werkzaam 

geweest. Daar ben ik met allerlei 

culturen in aanraking gekomen. 

Heel opvallend was de onder-

geschikte rol van de vrouw. De 

vrouwen waren totaal afhankelijk 

van hun man en familie. Ook ik 

werd vaak heel denigrerend bena-

derd of helemaal genegeerd. Vanaf 

die tijd was mijn motto: De wereld 

is er ook voor vrouwen.  

Ik probeer mij dan ook op allerlei 

manieren in te zetten voor een 

betere positie van de vrouw op alle 

fronten. In het verleden heb ik ver-

schillende bestuursfuncties vervuld 

en momenteel ben ik voorzitter 

van Vrouwengilde Landgraaf. 

Deze functie vervul ik met veel 

plezier. Sinds april 2014 ben ik als 

afgevaardigde van KVG Limburg 

Bestuurslid bij de Unie NKV. Een 

nieuwe uitdaging.  

De doelstellingen van de Unie 

NKV spreken mij wel aan en 

vanuit mijn katholieke maar vooral 

christelijke achtergrond hoop ik 

mijn steentje binnen dit bestuur te 

kunnen bijdragen. 

 
ZijActief Limburg on stage! 
 

Algemene Ledenvergadering 
2014 
 
Met ruim 530 leden, bestuursleden 

en gasten was de theaterzaal van 

De Oranjerie in Roermond bijna 

tot aan de nok toe gevuld! De 

reacties na afloop varieerden van 

‘De leukste ALV in jaren!’ tot ‘Wat 

heb ik gelachen én genoten!’ 

 
Kring Noord mocht onder leiding 

van geestelijk adviseur Marielle 

Beusmans het spits afbijten met de 

mediatieve viering. Een mooi, aan-

sprekend en bezinnend moment 

om de dag mee te beginnen. 

Daarna was het de beurt aan onze 

voorzitter, Truus Geraeds, die op 

de karakteristieke klanken van het 

lied ‘De steen’, geschreven door 

Bram Vermeulen, de zaal betrad. 

Haar spitsvondige en prikkelende 

jaarrede wist de hele zaal te 

boeien.  

Voordat het officiële huishoude-

lijke gedeelte begon, stelden de 

leden van het provinciaal bestuur 

zich voor aan de hand van een 

voorwerp. Daardoor leerden we 

deze bestuurders eens op een heel 

andere manier kennen! Tijdens het 

formele deel van de jaarvergade-

ring werden de jaarstukken 

unaniem afgehamerd, waarna het 

tijd was voor ontspanning.  

 

Ik hou van ZijActief! 
Na een lekkere lunch hadden de 

dames een heuse ‘make-over’ on-

dergaan voor de quiz ‘Ik hou van 

…ZijActief!’, gebaseerd op het 

welbekende tv-programma ‘Ik hou 

van… Holland’. Hoedjes, sjaaltjes, 

spandoeken, vlaggen, boa’s en 

strikken kleurden de ene kant van 

de zaal oranje en de andere kant 

groen! Na allerlei – serieuze en 

hilarische – vragen over ZijActief 

aan de hand van foto’s, verhalen 

en een modeshow wist het oranje 

team Noord – de kringen Helden, 

Noord en Weert – de overwinning 

in de wacht te slepen.  

Tussen de vragenrondes door was 

er ruimte voor muziek van zang-

duo Iewig Moos. Het was een 

spannende, mooie en vooral 

ontspannende middag vol humor. 

Met een informele ‘afterparty’, 

waar iedereen werd getrakteerd op 

een drankje – werd de Algemene 

Ledenvergadering 2014 afgesloten. 

Op naar volgend jaar! 

De dag werd gepresenteerd door 

Joes Boonen. In haar rol als 

quizmaster wist zij de sportieve 

strijd tussen de teams aardig op te 

drijven. Tot slot graag een woord 

van dank aan iedereen die een 

bijdrage – klein of groot – heeft 

geleverd aan deze bijzondere dag! 

Karin Geraedts (ZA L) 

www.zijactieflimburg.nl/ 

http://www.zijactieflimburg.nl/
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‘Ook jij bent 

welkom’ 
 

Project en 
jaarthema 
2015 van 
KVG Limburg 

 

In onze visie staat dat KVG 

Limburg wil openstaan voor 

vrouwen van allerlei levensover-

tuigingen. Om deze uitspraak 

kracht bij te zetten, wordt in 2015 

het project ‘Ook jij bent welkom’ – 

tevens het jaarthema 2015 – 

uitgevoerd. Als Vrouwengilde 

Limburg laten we daarmee zien dat 

we graag de verbinding aangaan 

met nieuwe, niet-katholieke 

doelgroepen.  

Nog steeds bestaat de groep leden 

van Vrouwengilde Limburg voor 

het overgrote deel uit oudere, ka-

tholieke vrouwen. Om enerzijds de 

huidige leden te blijven binden aan 

de organisatie en aan de andere 

kant andere groepen vrouwen op te 

zoeken, is de werkgroep ‘Ook jij 

bent welkom’ aan de slag gegaan. 

Specifiek is gekozen om verbin-

ding te zoeken met protestantse 

vrouwen, van wie diverse gemeen-

schappen actief zijn in Limburg. 

Tijdens de Raad van Afgevaar-

digden op 30 oktober sprak Sophie 

Bloemert, predikante van de pro-

testantse kerk in Heerlen over ver-

schillen en overeenkomsten.  

 

Écht welkom 
Binnen het Vrouwengilde zijn best 

al wat protestantse vrouwen actief. 

Maar ook vrouwen van andere 

geloofsovertuigingen, zoals het 

boeddhisme of de islam zijn van 

harte welkom. ‘Als je iemand 

welkom heet, dan is het belangrijk 

dat je wel iets aan je randvoor-

waarden doet’, geeft Sophie 

Bloemert nog mee. ‘Verdiep je in 

de ander; en pas jezelf aan, zodat 

die ander zich ook echt welkom 

voelt. Vraag bijvoorbeeld eens 

naar iemands achtergrond. Ik weet 

zeker dat er mooie verhalen 

loskomen!’ 

www.kvg-limburg.nl/ 

 
 

 
Amerikaanse zusters 
Het controversiële Vaticaanse 

onderzoek naar een groot aantal 

zustercongregaties in de Verenigde 

Staten eindigde met een rapport 

vol lof en zonder disciplinaire 

maatregelen. Het rapport prijst de 

zusters met name vanwege hun 

werk in het onderwijs en op sociaal 

vlak. Op genuanceerde wijze 

beschrijft het rapport de actuele 

situatie, waarin een meerderheid 

van de onderzochte congregaties 

zich bevindt. Het rapport wil de 

vrouwelijke religieuzen een hart 

onder de riem steken en hun 

voorhouden hoe zij de moeilijk-

heden waarmee zij geconfronteerd 

worden, kunnen overwinnen. 

Zuster Sharon Holland, voorzitter 

van een koepel van Amerikaanse 

zustercongregaties, die ook 

voorwerp van onderzoek was, 

prees de ‘bemoedigende toon’ van 

het rapport. 

www.knr.nl 

 

 
Nieuws van de NVR 

 
Serious Request 2014 
Van 18 december tot en met 24 

december 2014 staat het Glazen 

Huis van Serious Request in 

Haarlem. De drie dj’s van 3FM 

gaan er alles aan doen om zo veel 

mogelijk aandacht te vragen en 

geld in te zamelen voor vrouwen 

en meisjes die tijdens oorlog en 

conflicten slachtoffer worden van 

seksueel geweld. Het Rode Kruis 

zet zich in voor opvang en herstel 

van deze vrouwen en benadrukt bij 

publiek, politiek en strijdkrachten 

het recht van elk mens, elke 

vrouw, om over het eigen lichaam 

te mogen beschikken. 

De NVR steunt Serious Request 

2014 en roept de lidorganisaties op 

dit ook te doen. Als medeonder-

tekenaar van het Nationaal Actie 

Plan 1325 zet de NVR zich in 

voor de uitvoering van Resolutie 

1325 en de ondersteuning van 

vrouwen in conflictgebieden. Deze 

Serious Request-actie sluit aan bij 

het statement zoals dat door Vrou-

wenvertegenwoordiger Margriet 

van der Linden in oktober is uitge-

sproken bij de Verenigde Naties. 

Tijdens de Algemene Vergadering 

van 20 november is onder de deel-

nemers aan persoonlijke donaties 

al meer dan € 300 opgehaald. Als 

lidorganisaties meedoen en hun 

leden ook daartoe oproepen, kan 

dat tot een mooi resultaat leiden 

voor het Glazen Huis in Haarlem.  

 
Meedoen? Meld dan aan de NVR 

wat uw organisatie wil doen en 

hoeveel uw actie heeft opgebracht 

(info@de-nvr.nl). Donaties kan 

elke organisatie uiteraard zelf 

rechtstreeks overmaken aan 

Serious Request via de website 

Kom in Actie. 

 
Zorg M/V 
Met project Zorg M/V wil de NVR 

werken aan de bewustwording van 

problemen rond de decentralisatie 

van Wmo, Jeugd- en Participatie-

wet. Wat betekent dit voor de 

verhouding tussen mannen en 

vrouwen in zorg en werk?  

Het project is nog in ontwikkeling, 

maar het doel is uitdrukkelijk ook 

bewustwording bij beleidsmakers 

in overheid en zorginstellingen.  

www.zorgmv.nl 

 
Fusie KVO en Vrouwen van Nu  
Per 1 januari 2015 fuseert de 

Katholieke Vrouwen Organisatie 

(KVO) met Vrouwen van Nu. 

KVO werd door een terugloop van 

het ledenaantal gedwongen om na 

te denken over de toekomst. In 

Vrouwen van Nu is een partner 

gevonden die erg lijkt op KVO. 

Beide verenigingen hebben hun 

wortels op het platteland.  

Na 87 jaar zal de naam KVO 

verdwijnen en de naam Vrouwen 

van Nu in Brabant uitgebreider 

verschijnen. Met een grote 

vereniging wil Vrouwen van Nu de 

vrouwenbelangen bij organisaties, 

overheden en politiek nog meer 

http://www.kvg-limburg.nl/
http://www.knr.nl/organisatie/nieuwsbericht.asp?nieuwsbericht_id=1781
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=2181
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=2181
mailto:info@de-nvr.nl
http://seriousrequest.3fm.nl/kominactie/donaties
http://seriousrequest.3fm.nl/kominactie/donaties
http://www.zorgmv.nl/
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onder de aandacht brengen. Bijna 

50.000 vrouwen zijn vanaf 2015 

lid van Vrouwen van Nu. 

Het gedachtegoed van 87 jaar 

KVO wordt door Vrouwen van Nu 

overgenomen. Een goed voorbeeld 

hiervan is de Vrouwenweek. De 

VrouwenWeek is van 2 tot en met 

8 maart 2015, rondom Internatio-

nale Vrouwendag. Voor meer 

informatie over Vrouwen van Nu 

www.vrouwenvannu.nl en 

www.vrouwenweek.nl. 

 

Juliana van Luik  
In 2014 is 

gevierd dat 

Sacra-

mentsdag 

750 jaar 

bestaat. Dit 

feest heeft 

Zuid-

Neder-

landse 

wortels.  

 

 

Juliana van Cornillon (1192-1258) 

uit het prinsbisdom Luik zag in een 

visioen een maan met een streep 

erdoor of een hap eruit. Volgens 

haar betekende dit dat er iets ont-

brak aan het gemeenschapsleven 

van de kerk. Daarom gaf zij de 

aanzet tot de viering van Sacra-

mentsdag. Zij heeft ook het eerste 

officie, Animarum cibus, mee 

vorm gegeven (Charles Caspers in 

Queeste, jrg. 15, 2008, p. 3-16).  

Haar tijd werd geteisterd door de 

strijd tussen adel, geestelijkheid en 

opkomende steden. Juliana zelf 

werd als abdis tegengewerkt door 

kerkelijke autoriteiten die uit wa-

ren op eigen voordeel. Een van hen 

was Hendrik III van Gelre, prins-

bisschop van Luik van 1247 tot 

1274. Nadat hij als bisschop was 

afgezet, werd hij leider van een 

dievenbende in de buurt van 

Roermond.  

Mogelijk symboliseert de maan die 

niet compleet is, ook de gebroken-

heid van de christelijke gemeen-

schap in die dagen.  

Bronnen: Juliana van Luik, 

Animarum cibus.  

Participatiesamenleving 
Het Christelijk Sociaal Congres 

heeft het verslag doen verschijnen 

van zijn congres ‘De participatie-

samenleving: een verbond tussen 

mensen’  (augustus 2014). De bun-

del bevat de lezing van Corien 

Wortmann (voormalig lid Euro-

pees Parlement), het coreferaat van 

Maurice Linnen (CNV), een medi-

tatie van Mgr. G. de Korte, de le-

zingen van Piet de Vries (Chris-

telijk Sociaal Netwerk Rotterdam) 

en Wouter Beekers (directeur 

Wetenschappelijk Instituut van de 

ChristenUnie) èn het sneldicht van 

Dominique Engers.  

Herlezing van de bijdrage van 

Corien Wortmann herinnerde me 

aan de vragen van mijzelf en 

anderen toen ik deze rede hoorde. 

Volgens Wortmann komt de 

participatiesamenleving niet 

vanzelf en moeten overheden 

ruimte geven aan initiatieven van 

onderop. Maar wat betekent dit 

voor de praktijk van burgers en 

maatschappelijke organisaties? 

Maakt de participatiesamenleving 

zoals die er nu uitziet, het verschil 

tussen mensen niet groter in plaats 

van kleiner? En kunnen burgers of 

organisaties de overheid nog daar-

op aanspreken? Guus Timmerman 

(Universiteit voor Humanistiek) 

wees op onderzoek waaruit bleek 

dat juist kwetsbare mensen erop 

aangesproken worden om andere 

kwetsbaren te helpen.   

Mogelijk was de tweede dag 

interessanter. Piet de Vries ver-

telde in zijn lezing hoe het rapport 

‘Tel je zegeningen’ de relatie tus-

sen overheid en kerken in Rotter-

dam positief beïnvloed heeft. Een 

derde van de Rotterdamse bevol-

king is aangesloten bij een kerk-

genootschap en door de inzet van 

hun vrijwilligers (van wie 34% 

allochtoon is) kan de stad meer dan 

€ 100.000.000 besparen.  

Een bundel die de kans biedt alle 

bijdragen nog eens na te lezen 

maar wel beter geredigeerd had 

kunnen worden. JS 

www.stichting-csc.nl 

 

VrouwenVerhalen:  
zij vertelt, 

zij anders 
De Oecu-

menische 

Vrouwensynode organiseert een 

middag die in het teken staat van 

ontmoeting en dan met name de 

ontmoeting tussen jong en oud(er). 

De middag begint met een voor-

stelling van theatermaakster 

Marijke Kots die vrouwen graag 

een spiegel voorhoudt, gevolgd 

door ontmoeting en gesprek waar-

bij jonge vrouwen zorgen voor een 

high tea. In de afsluitende viering 

zingt de vrouwenschola van het 

Vocaal Theologen Ensemble lie-

deren van Hildegard van Bingen. 

Tijd en plaats: 8 maart 2015, vanaf 

14.00u, Janskerk, Utrecht.  

www.vrouwensynode.nl 

 

De kunst van loslaten 
Leven vraagt voortdurend om los 

te laten. Aandachtsoefeningen, 

stilte en meditaties helpen in deze 

week om tot jezelf te komen en op 

Gods werking te vertrouwen. 

Begeleiding: Joke Litjens. 

Tijd en plaats: 23-27 februari 

2015, Arnold Janssen Klooster, 

Wahlwiller.  

Tel. (06) 36 124 607 (Joke Litjens) 

en www.arnoldjanssenklooster.nl 

 

Feestelijke afsluiting  

Laatste Open Studiedag 

 
Na 15 jaar Open Studiedagen 

komt ook aan deze traditie een 
einde. Dat gebeurt niet zonder 

nog eenmaal een Open 
Studiedag te organiseren 

waarin we feestelijk afsluiten 

met een terugblik maar vooral 
ook vooruit kijken aan de hand 

van een uitdagend thema. In 
het voorjaar wordt het precieze 

programma van de dag bekend 

gemaakt maar noteert u alvast 
de datum: 5 juni 2015. 

 

Raadpleeg voor activiteiten regelmatig de kalender op www.unienkv.nl. 

Wetenswaardig 

http://www.vrouwenvannu.nl/
http://www.vrouwenweek.nl/
http://en.wikipedia.org/wiki/Juliana_of_Li%C3%A8ge
http://www.dbnl.org/tekst/_que002200801_01/_que002200801_01_0002.php
http://www.stichting-csc.nl/
http://www.vrouwensynode.nl/
http://www.arnoldjanssenklooster.nl/retraites-in-het-arnold-janssenklooster/
file:///G:/Unie%20NKV/Nieuwsbrief/Jrg%207%20nr%201/www.unienkv.nl

