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NVR: She cares 
 
De Nederlandse Vrouwenraad organiseerde op 
16 mei zijn Algemene Leden Vergadering 

digitaal. Er zijn vier jonge vrouwen toegetreden 
tot het bestuur. Zij kwamen voort uit het Young 

Feminist Netwerk dat komende oktober weer 

een weekend voor nieuwe jonge vrouwen 
organiseert. Ken je iemand die hiervoor geknipt 

is?  Bij de ALV was ook nog de VN vrouwenver-
tegenwoordiger en cardioloog, Angela Maas. Ze 

vertelde over haar werk in deze tijd en vroeg 
aandacht voor de vrouwelijke patiënten en 

werkenden in de zorg en dat er bij de 

besluitvorming te weinig vrouwen aan tafel 
zitten. De komende tijd richt de NVR zich op de 

campagne She Cares met dit artikel 'geen 
klaproos' als basis, dat ook gepubliceerd is in de 

digitale Opzij in coronatijd. De campagne 

probeert de overgang van crisis naar 
verandering weer te geven met het delen van 

verhalen van vrouwen. De jaarlijkse 
Prinsessendag in  september in Den Haag zal 

hier ook over gaan. Wij hebben ook aangeboden 
hier aan bij te dragen. Meld u zich gerust als u 

daar aan mee wilt doen.  
 
 

 
 

 
 
Kloosters  

 
Onze adviseur, Holkje van der Veer was 

zondagavond 24 mei op radio 1 om te vertellen 

over de situatie van de religieuzen tijdens 
corona. Het functioneren van kloosters ligt deels 

stil en helaas zijn er ook veel zusters en 
broeders overleden. Ook wordt het contact met 

de buitenwereld node gemist.  

Gelukkig heeft Holkje zelf van de nood een 
deugd gemaakt en is ze mondkapjes en kleding 

gaan naaien. Een aantal anderen in onze 
achterban zijn hier nu ook gezellig druk mee.  
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Bij dit nummer 
Beste mensen, 

 
We zijn nu al een paar maanden in een nieuwe 

werkelijkheid aanbeland. We hebben digitaal 
contact met onze kerken. Met een app of met 

online vieringen. Af en toe mogen we een kaarsje 

opsteken in het gebouw of er even zijn en  tot rust 
komen tussen de mooie ramen.  

 
Aan het begin van  de zomer hopen we u met 

deze nieuwsbrief weer te informeren en 

bemoedigen en reageer er gerust op via ons 
mailadres info@unkv.online, zodat we elkaar in 

ieder geval in woord of beeld of anderszins 
kunnen blijven ontmoeten.  

 
Alle goeds en gezondheid toegewenst,  

 

Carin Hereijgers 
Ambtelijk secretaris   

https://mcusercontent.com/ff20f3fbd685f60e4d9d3fa9e/files/7ff5d29d-e9fc-4044-af7f-5439324f0924/YFW_2020_in_NL_informatie.pdf
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=4004
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=4004
https://www.opzij.nl/product/het-digitale-quarantainenummer-van-opzij-132-paginas-en-twee-weken-onbeperkt-toegang-tot-meer-dan-700-films/
https://www.opzij.nl/product/het-digitale-quarantainenummer-van-opzij-132-paginas-en-twee-weken-onbeperkt-toegang-tot-meer-dan-700-films/
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/59135-2020-05-24-corona-slaat-hard-toe-in-nederlandse-klooster
mailto:info@unkv.online
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Bestuur  
 
Als bestuur van het NKV hebben we 
inmiddels met elkaar in de groep gebeld. 
Meer is momenteel helaas niet mogelijk. 
Toch denken we alweer na over thema’s 
om mee verder te gaan. We spraken over 
de rol van vrouwen in de kerk, over hoe 
we onze maatschappelijke inzet vorm 
willen geven en over onze internationale 
dimensie. we denken na over thema’s. 
Tijdens ons gesprek met Mgr. De Korte 
heeft hij ook een aantal suggesties 
gedaan. Wij nodigen ook u uit om thema’s 
in te brengen. Laat het gerust weten op 
info@unkv.online.  

 
 
Catharina van Siena  
In april verscheen een nieuw boek over 
Catharina van Siena en een film op 
internet. Meer informatie hierover lees je 
op onze website.  
 
Vrouwelijke diakens  
Op 28 april organiseerde het Nederlands 
dagblad hun eerste digitale college. Het 
ging over de geschiedenis van het 
onderwerp vrouwelijke diakens en de 
stand van zaken op dit moment. Tot nu 
toe waren er steeds bijbelse, traditionele 
en antropologische redenen om dit 
onderwerp af te doen, maar met de 
huidige tijd en de toekomst van de kerk 
voor ogen moeten deze argumenten 
misschien nu toch open gebroken worden. 
De onlangs ingestelde derde commissie 
hierover (50/50  m/v) zal hier de paus 
binnenkort over adviseren. Het hele 
college is hier terug te kijken.   
Informatie over de activiteiten van onze 
Duitse zustervereniging op dit terrein vindt 
u hier. 

 
Bemoediging 

Ons bestuurslid Marie Louise van Wijk is bemoedigd door deze tekst:  

 

 
Uit chaos van lakens en  

voorgevoel opgestaan, gordijnen  
open, de radio aan, was  

plotseling Scarlatti  
heel helder te verstaan:  

Nu alles is zoals het is geworden,  
nu alles is zoals het is  

komt het, hoewel, misschien  

hoewel, ten slotte nog in orde.  
 

Uit de serie ‘tekenen van hoop’ Dominicus in 
tijden van corona.  

Bron: Judith Herzberg in Zeepost. G.A. van 

Oorschot, Amsterdam 1963  

 

 
  

mailto:info@unkv.online
https://dominicanen.nl/2020/04/boek-en-film-over-catharina-van-siena/
http://www.unkv.onine/
https://www.youtube.com/watch?v=vSIT_XQ6V5M&feature=youtu.be
https://www.frauenbund.de/themen-und-projekte/diakonat-der-frau/
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Nieuws van Andante  
Marleen Peters, vertegenwoordigster van het NKV in het 
Andantebestuur 

 
Van 20 tot 24 mei zouden de studiedagen van 
Andante in Baden Baden plaats vinden.  Zoals al 
bekend gemaakt in de winternieuwsbrief werden 
deze dagen afgelast. Dat zal niemand verbaasd 
hebben: toen Europa geconfronteerd werd met 
een lock down werden nationaal en 
internationaal bijeenkomsten gecanceld. 
 
Het bestuur van Andante – CoCoA (Coordinating Committee  Andante) zou eind maart een 
laatste bestuursvergadering hebben gehad in de Abtei Lichtenthal (de locatie in Baden 
Baden). Daar zouden op praktisch en inhoudelijk gebied de laatste puntjes op de -i- 
worden gezet, zodat de vertegenwoordigers van onze lidorganisaties aan een goed 
georganiseerde conferentie konen deelnemen.  Toen rond 15 maart duidelijk werd dat 
corona dreigender werd, hebben we besloten om de voorbereidende vergadering én de 
studiedagen af te gelasten. Uiteraard had iedereen begrip voor deze beslissing. 
Ondertussen heeft het CoCoA nog flink overlegd. Door middel van Zoom meetings hebben 
er al verschillende vergaderingen plaatsgevonden. Fysiek live-vergaderen is nog altijd het 
allerbeste, maar gezien de omstandigheden vinden we het fijn om op deze manier aan de 
toekomst van Andante te werken. Internationale video calls vragen een aanpassing in tijd 
(niet alle bestuursleden zitten in dezelfde tijdszone), in techniek (niet alle 
internetverbindingen zijn even betrouwbaar), in geduld (zeker niet allemaal door elkaar 
praten!) en een strak voorzitterschap. Beeldbellen is uiteraard efficiënt en in de geziene 
omstandigheden effectief, maar absoluut ongezellig.  Ik mis vooral de small talks en de 
informele momentjes. Het thema van de Andante bijeenkomst in Baden Baden was  
'Sustainability, a vulnerable world calls for creative women'. Hoe kwetsbaar wij en de 
wereld zijn, is door de Covid-19 pandemie duidelijk gebleken!
 
Bemoediging  
Ons bestuurslid Ans Huijbregts is bemoedigd door deze tekst:  
 

Aangeraakt te worden door die Geestkracht. 
Eventjes maar, 

Tastbaar die kracht mogen ervaren, 

Juist wanneer je denkt 
Dat niemand je meer hoort,  

Of ziet, 
Of niet meer vast mag houden 

Op anderhalve meter. 
 

En dan die kracht voelen,  

Die je van je sokken blaast, 
Of liever:  

Die strijkt door mijn haren, 
Me heel zachtjes doet voelen,  

Dat Jij nabij bent, God.  

                                    Josephine 
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Bemoediging 
Maria van Schaijik, voorzitter NKV  

 

Elke twee maanden ontvang ik het blad franciscanen.nl ‘vrede bewaren’. Mijn broer is dertig jaar 

als Franciscaan missionaris geweest in Divinopolis, Brazilië, een land dat nu zo hard getroffen 

wordt door het coronavirus. Ik trof onderstaande tekst aan in nummer 3 van het blad en deel het 

graag met u. Betere woorden ter bemoediging kan ik niet bedenken. 
 

Laat de angst niet regeren 
 

Ja, er is angst 

Ja, er is isolatie. 
Ja, er is ziekte 

Ja, er is zelfs dood 
Maar, 

Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren  

van lawaai 
de vogels weer kan horen zingen. 

Ze zeggen dat na slechts een paar weken 
van rust de lucht niet langer 

stijf staat van de smog 
maar blauw en grijs en helder is. 

Ze zeggen dat in de straten van Assisi 

mensen elkaar toezingen 
over de lege pleinen 

en hun ramen openhouden, 
zodat zij die alleen zijn 

de geluiden van families 

om hen heen kunnen horen. 
Ze zeggen dat een hotel  

in het westen van Ierland 
gratis maaltijden aanbiedt en 

bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn. 

Vandaag is een jonge vrouw 
druk bezig om in haar buurt 

flyers te verspreiden met haar nummer, 
zodat ouderen iemand hebben 

die ze kunnen bellen. 
Vandaag bereiden kerken, synagogen,  

moskeeën en tempels zich voor 

om dakloze, zieke en vermoeide mensen te kunnen verwelkomen 
en onderdak te bieden. 

Over de hele wereld beginnen mensen 
 

te vertragen en te reflecteren. 
Over de hele wereld kijken mensen 

op een nieuwe manier naar hun buren. 

Over de hele wereld worden mensen 
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit, 

voor hoe groot we eigenlijk zijn 
en hoe klein onze feitelijke controle, 

voor wat er werkelijk toe doet. 

Voor liefde. 
Dus we bidden en realiseren ons: 

Ja, er is angst, 
maar er hoeft geen haat te zijn. 

Ja, er is isolatie, 
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn. 

Ja, er is ziekte 

maar de ziel hoeft niet te lijden. 
Ja, er is zelfs dood, 

Maar er kan altijd 
een wedergeboorte van liefde zijn. 

Word je bewust van de keuzes die je 

maakt 
voor je leven nu. 

Vandaag: Adem. 
Hoor, 

achter de fabrieksgeluiden van je paniek, 

zijn de vogels weer aan het zingen, 
klaart de hemel op 

is de zomer in zicht. 
En altijd  worden we omringd door Liefde. 

Open de ramen van je ziel. 
En al ben je niet in staat 

om de ander over het lege plein aan te raken: 

Zing. 
 

                                    Hans-Peter Bartels ofm 

Rectificatie van onze vorige nieuwsbrief: de foto’s van de ontmoetingsdag waren gemaakt door onze onvolprezen 

fotograaf Joris Leijten , info@joleijt.nl 

Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het kader van deze wetgeving 

willen wij u op het volgende attenderen. U heeft zich aangemeld voor onze nieuwsbrief. De aanmeldgegevens worden 

alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en voor uitnodigingen voor bijeenkomsten van het NKV  

Als u de activiteiten van Netwerk Katholieke Vrouwen wilt ondersteunen en ook in het vervolg de Nieuwsbrief 

ontvangen, dan kunt u donateur worden (vanaf  € 15 p.j.). Informatie vindt u op www.unkv.online/aanmelden 

 


