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Jaarverslag 2018/19 Netwerk Katholieke Vrouwen
1.. Doelstelling
Het Netwerk Katholieke Vrouwen komt voort uit de Unie Nederlandse Katholieke
Vrouwenbeweging (UNKV). Die is opgericht in 1958 om een ondersteunende en
bindende factor te zijn voor katholieke en christelijke (vrouwen-)organisaties die
zich bij de Unie aansluiten. In 2017 heeft deze organisatie een transitie
gemaakt naar een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar
katholieke levenshouding het volgende van belang vinden:
1. Ontmoeting en verdieping rondom levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s;
2. Opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in kerk en maatschappij;
3. Samenwerken en krachten bundelen met zusterorganisaties in Nederland, Europa en elders
in de wereld.

2. Partners en contacten
Momenteel zijn als groep bij het Netwerk aangesloten: de Konferentie Nederlandse Religieuzen
(www.knr.nl), het Katholiek Vrouwen Gilde Houten en de Graalbeweging Nederland
(www.degraalbeweging.nl/). Daarnaast heeft het NKV een aantal ‘vriendinnen’ die het Netwerk
ondersteunen. In Nederland is het Netwerk lid van de Nederlandse Vrouwenraad (NVR,
www.nederlandsevrouwenraad.nl/), het Verband Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO,
www.katholieknetwerk.nl) en de Mariënburgvereniging (www.marienburgvereniging.nl/);

3. Vertegenwoordiging
Het Netwerk heeft een kwaliteitszetel in de Commissie Justitia et Pax (vacant) en is lid van
de Nederlandse Vrouwenraad (NVR, www.nvr.nl). In Nederland zijn vanuit het Netwerk
Katholieke Vrouwen bijeenkomsten van deze en andere organisaties bezocht, bijvoorbeeld op
24 maart (Oecumenische Vrouwensynode), 11 mei (VKMO) en 2 november
(Allerheiligenberaad). Een afvaardiging van het Netwerk heeft elk half jaar een overleg met
Mgr. Gerard de Korte, bisschop-referent Vrouw en Kerk. Op Europees niveau is het Netwerk
Katholieke Vrouwen lid van Andante, Europese Alliantie van katholieke vrouwenorganisaties.
We hebben een afgevaardigde in het Andante-bestuur. Internationaal is de Unie geassocieerd
lid van de World Union of Catholic Women's Organisations (WUCWO).

4. Bestuur
Het Bestuur van het Netwerk
Katholieke Vrouwen bestond in
2018 en 2019 uit:
Maria van Schaijik, voorzitter;
Annie Beunen-Ossel, secretaris;
Ans Huijbregts-Krijnen,
Penningmeester; Holkje van der
Veer, lid; Marie-Louise van Wijkvan de Ven, lid.
De positie van ambtelijk
secretaris werd tot en met
2018 vervuld door Joanne
Seldenrath. Zij is opgevolgd
door Carin Hereijgers.
We organiseerden onze heidag
in het klooster van Veghel op
13 mei 2019.
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5. Symposium 2018/19
Op 6 oktober vond het symposium ‘#MeToo
en vrouwelijke waardigheid’ plaats in het Titus
Brandsma Memorial te Nijmegen. Voorzitter
Maria van Schaijik sprak erover dat die morgen
bekend is geworden dat Yezidi-activiste Nadia
Muras Basee en gynaecoloog Denis Mukwege
de Nobelprijs voor de Vrede gekregen hebben.
Toch is het eerste idee voor deze dag al vorig
jaar geopperd. Dat zegt iets over de tijd
waarin we leven. ‘De kerk gaat de “liminale
fase” tegemoet’, voegde José Sanders hier aan
toe, ‘en zal daarna anders zijn’, meldde AnneClaire Mulder. ‘Waardigheid’ is een wat abstract
begrip. Hoe erken je je eigen waardigheid en
die van de ander? De theologe Ina Praetorius
kwam met de term ‘7 miljard
waardigheidsbekleedsters’, en dat roept
beelden op van concrete mensen. En AnneClaire voelt het in haar eigen lichaam als ze
zegt: ik ben een waardigheidsbekleedster.De
dag werd afgesloten met een column van
Holkje van der Veer ‘#MeToo - een magnificat van de bevrijding’. Lees meer op
https://www.unkv.online/me-too-6-oktober. Het symposium van 2019 moest wegens
omstandigheden verplaatst worden naar 14 februari 2020.

6. Gesprekken met Mgr. dr. Gerard de Korte
In 2018 en 2019 vonden drie gesprekken plaats met Mgr. dr. Gerard de Korte.
Het eerste was op 9 november 2018. We bespraken het thema van de ontmoetingsdag
‘#MeToo en vrouwelijke waardigheid’, het internationale werk, de situatie bij de KNR en de
actualiteit rond Asia Bibi. Het tweede was op 22 maart 2019. We bespraken het thema
‘#MeToo’ nogmaals en we namen een voorschot op het thema van het komende jaar
‘Zingeving en het leven van alledag’. Het derde gesprek was op 19 mei 2019. We bespraken
het symposium over zingeving en deden verslag van onze deelname aan de Assemblee van
Andante in Roemenië over het thema ‘Vrouwen in de kerk maken het verschil’.

7. Internationaal werk
De bijeenkomst van Andante in april 2018 was in
Straatsburg. Die ging o.a. over migratie en de betrokkenheid
van Andante bij de Raad van Europa. De Nederlandse
delegatie had een gesprek met Pieter Omtzigt, een van de
Nederlandse afgevaardigden in de Parlementaire Assemblee
van de Raad van Europa. Van 24 tot en met 29 april 2019
ontmoetten de Andante vrouwen elkaar in Roemenië. Het
onderwerp was: ‘Vrouwen in de kerk maken het verschil’.Het
slotdocument van Roemenië en de verslagen van beide bijeenkomsten zijn te vinden onder
het kopje ‘internationaal’ op onze website. De bijeenkomst van 2020 over het thema
‘Sustainability, a vulnerable world calls for creative women' werd vanwege de Corona-situatie
afgelast..
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8. Nieuwsbrief
We maakten vier nieuwsbrieven in de jaargangen 12 en 13, twee in het voorjaar en twee in
het najaar. Daarin stelden we ons voor als bestuur, deden we verslag van onze activiteiten,
en publiceerden we tips en gedichten ter inspiratie. Ze zijn te vinden bij onze publicaties op
de website: https://www.unkv.online/publicaties

9. Archief
Bij de overdracht van de werkzaamheden is het lopende archief overgedragen aan de nieuwe
ambtelijk secretaris. Zij zal voor de delen die daarvoor al geschikt zijn, de overdracht naar
het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen verzorgen.

10. Bestuurssamenstelling 2020
In 2020 zal Joke Volf, zuster bij de Franciscanessen in Veghel, weer toetreden tot het
bestuur. De andere leden houden zitting in het bestuur.

11. Plannen voor 2020
Dit verslag is geschreven in september 2020 en kan alvast getuigen van het feit dat onze
bijeenkomsten in 2020 vooralsnog digitaal moesten zijn.
Voor 2021 staat de volgende ontmoetingsdag op de planning. Ook het gesprek met de
bisschop-referent Vrouw en Kerk op 13 november is gepland. We hebben ons bezig
gehouden met reflectie op de coronacrisis in kleine lokale groepen in het land, samen met
de NVR en ook met VKMO/Logia en de kerk. De Andante studiedagen in Baden Baden
konden geen doorgang vinden. De volgende zijn gedacht van 30 juni tot en met 5 juli 2021
in Riga, Letland.En we hopen natuurlijk dat we ‘oude’ en nieuwe mensen blijven ontmoeten en
enthousiast kunnen maken voor het werk van het Netwerk Katholieke Vrouwen.
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